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Modeling and solving Bi-objective Periodic location 

routing problem with soft time window 
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Abstract: This paper for the first time reflects on bi-objective periodic Location-routing problem with 

multi and capacitated depots based on soft time window (PLRPSTW). In bi-objective PLRPSTW 

demand meeting in each costumer is numerous times in given planning horizon instead of once and 

only in one day. Second objective function wants to minimize maximum summation of traveling time 

and service time for supplying service level and increasing system effectiveness. In addition, each 

costumer has to be served in pre-specified time interval, which is contemplated by them. Periodic 

feature beside of the bi-objective specific causes previously condition is closed to the real world and it 

can be used in the practical context of logistic and supply chain management. The existing research 

advises mixed integer linear programming model for bi-objective PLRPSTW with capacitated depots. 

For solving some optimality instances, augmented ε-constraint approach in the GAMS is used. 

Keywords: Location-routing problem, Periodic Location-routing with Time windows, Bi-objective 

Location-routing problem 

1.  INTRODUCTION 

     PLRP is one of the new realistic grounds of research in 

a number of logistic perspectives. The present research 

considers soft time window that for arriving before and 

after lower and upper bound, requires penalty cost. Multi 

period prospect signifies some costumers could be 

supplied a number of times in a horizon that it depends on 

their demands.  What's more, customers want to be served 

in the shortest possible time for meeting effectiveness 

beside of the efficiency by minimizing all costs of the 

system. This application is predominantly in the foods and 

healthcare services to facilitate satisfying customers.             

2.  TECHNICAL WORK PREPARATION 

 Related literatures to bi-objective PLRPSTW are as 

follows. In Periodic LRP, Prodhon and Prins represented 

memetic algorithm for PLRP [1]. Pirkwieser and Raidle 

for solving it proposed very large neighborhood search 

[2]. Eventually Prodhon has used hybrid evolutionary 

algorithm [3]. In LRP with time window, Nikbakhsh and 

Zegordi have presented model and heuristic algorithm for 

solving [4]. Another one in this context is paper of Jabal-

Ameli and Ghaffari-Nasab; they characterized two new 

models for LRPTW [5]. Dealing with bi-objective in LRP 

is mentioned in the [6]. The next objective function is 

minimizing maximum travel time in LRP. Therefore, by 

looking deeply at these papers, existing gap bring brain 

storming for doing new research in bi-objective 

PLRPSTW to have research close to the real application.  

3.  PROBLEM DEFINITION AND 

MATHEMATICAL MODEL  

Let Let G= (N,A) is directed weighted completed 

network, where   NjijiA  ,|, is the edge between 

two nodes, travelling cost between i,j is cij. DCN 

where C and D indicate costumers and depots. Planning 

horizon is H and composed of p periods, each costumer 

has to be served a given number of times s(j) in horizon, 

and combj is his set of acceptable combination of service 

days. djlr is demand of customer j on day l which is used 

combination
jcombr . CDk is capacity of every depots, 

FDi fixed cost of establishing depot, F fixed cost of 

vehicle using, stj service time for jth costumer, ttij 

travelling time between i,j, lj and uj are in that order 

lower and upper bound of time window for jth costumer, 

1rla  if day l belong to combination r. αj ,βj present 

penalties for arriving after and before time window, nn 

which is used in sub tour elimination is all of the nodes.  

The following binary variables are: 1ijlx  if vehicle 

passes through directly i to j on day l, 1iz  if depot i is 

opened, 1iky  if costumer i is assigned to depot k, 1jrb

if costumer j uses combination
jj combr  . Violation of the 

upper and lower bound of time window are 
jljl VLVU ,

respectively, Pi  and 
jlat boded to the position of nodes 

and arrival time to the jth customer on the lth day. 

 

 

    The PLRPSTW can be formulated as follows: 
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The first Objective function minimizes transportation, 

depot and vehicles cost. The goal of the second one is 

minimizing of maximum summation of traveling and 

service time. “Equation (3) is degree constraint”. 

“Equation (4) presents every costumer assign to one 

depot”. “Equations (5)-(7) forbid the routes do not start 

and end at the same depot”. “Equation (8) ensures total 

demand in each day must less than depot capacity”. 

“Equation (9) is sub tour elimination”. For each costumer 

just one combination is assigned that is presented in 

“(10)”. “Equation (11) describes every costumer is 

serviced one time in every day”. “Equation (12) presents 

relation between travelling time and service time between 

node i and successor node of it”. Proprietary constraints of 

soft time window are “(14)” and “(15)” and objective 

function has to count penalty costs as “(13)”:  

 


  


Hl Cj

jljjl

Hl Cj
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 (13) 

jjljl uatVU   HlCj  ,
 (14) 

jljjl atlVL   HlCj  ,  
 (15) 

The second objective function in the presented model is 

a  

 

non-linear equation. To have MILP, it has to be 

linerized.  

Altering objective function (2) and adding 

constraint(17)  

thanks to linearization aim, transforms the proposed 

 model to the linear one: 

 

Objective function (1)  

MinTT
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h

0TT

 

(18) 

    (3)-(15) 
 

4.  NUMERICAL EXAMPLE AND RESULTS 

In this section, evaluating validity and the proposed 

model solving with small instances by augmented ε-

constraint is done. As a test problem, the first five samples 

of Prodhon [3] for periodic part and for times, author’s 

generating data are used. In this paper planning horizon is 

5 days. 

Results show in soft time window if penalty costs 

increase, namely model tightening, entry time for every 

costumer will be in interval time of it. By capacity 

increasing of depots is expected solution to be better. This 

reason can be related to the effect of penalty costs in the 

objective function. The most important achievement is 

related to incoherence of the both objective function, 

which is apparent when minimizing of the times are so 

sensitive and salient. Increasing of execution time by node 

adding, particularly in the instances with many of the 

nodes, due to the Np-hard nature of the problem is much 

more than the small size of them.              
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 *ارائه دهنده

 

1 

 

تحلیل حساسیت و شعاع پایداری بازده به مقیاس در مدل های غیرشعاعی 

  تحلیل پوششی داده ها
 f_tala_13@yahoo.com  و بلوچستان انیستدانشگاه س ،دانشجوی کارشناسی ارشد،* فاطمه بستانی قلعه کهنه

 abbasalinoura@yahoo.com،و بلوچستان انیستریاضی، دانشگاه س گروه عضو هیأت علمي ، دکتر عباسعلی نورا

مسئله تحلیل حساسیت که از آشفتگی داده ها نتیجه می شود، توجه گسترده ای را به خود جلب کرده است. طبقه  چکیده:

مورد مطالعه قرار گرفته است. طبقه  بسیار( در تحلیل پوششی داده ها RTSبندی تحلیل حساسیت بازده به مقیاس )

های ناکارا فراهم می کند. در این مقاله روشی برای DMU اطالعات مهمی برای بهبود عملکرد   (RTS)بندی

( ارائه می شود، که نه کارایی و نه طبقه بازده به SBM محاسبه شعاع پایداری مدل های غیر شعاعی )جمعی و
در پایان  پیداکردن شعاع پایداری هر دو هدف بطور همزمان برآورده می شود.قیاس در آن تغییر کند. در حقیقت با م

  نیز مثالی برای مشاهده ی نتایج حاصل از مدل ها ارائه شده است.

، تحلیل پوششی داده ها SBMمدل های غیر شعاعی، مدل جمعی، مدل شعاع پایداری بازده به مقیاس،  کلمات کلیدی:

(DEA).

 
  مقدمه .1

در ابتلللدا توسلللز کلللارنز و  (DEA)تحلیلللل پوششلللی داده هلللا
کلارنز و نرالیلت تلا یر آشلفتگی در      [1].همکاران ارائله شلد  

ی را بررسللی یمقللادیر خروجللی و ورودی در وضللعیت کللارا
 ناحیله در این مقاله روشلی بلرای بلرای محاسلبه      .[2] کردند

ارائلله مللی شللود کلله بللا تغییللرات احتمللالی داده هللا        پایللداری
وضعیت کارایی)ناکارایی( وطبقله بلازده بله مقیلاس همزملان      
تغییر نکنلد، ایلن تحقیلر بلرای ملدل هلای غیرشلعاعی)جمعی        

 ( انجام شده است، که در نوع خود جدید است.SBMو
 مقدمات .2

 DMUj (j=1,…,n)، mجاییکللله n،DMUفلللرن کنیلللد 
خروجلللی  sبلللرای تولیلللد  xij (i=1,…,m)ورودی مختلللل 

جمعی  مدل های پایهاستفاده کنیم.   yrj (r=1,…,s) مختل 
 استفاده شده به صورت زیر است: SBMو 
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0tمتغیرها نامنفی وکه در آن تمام   [3].می باشد 
به در مدلهای غیر شعاعی  DMUoبرای  RTSطبقه بندی 

 صورت زیر است:

بللازده بلله مقیللاس  ابللت اسللت اگللر و فقللز اگللردر هملله جللوا   

 های بهینه
*

1

1
n

j

j




 یاu0=0 باشد. 

اگردر همله جلوا    بازده به مقیاس افزایشی است اگر و فقز 

*های بهینه

1

1
n

j

j




یاu0<0  باشد. 

بازده به مقیاس کاهشی است اگلر و فقلز اگلردر همله جلوا       

*های بهینه

1

1
n

j

j




 یاu0>0 باشد.  

یت واحد کارای قوی اسلت اگلر تلابد هلدف      SBMدر مدل 
کلللارای ضللعی  اسلللت اگلللر  صللفر باشلللند، و و کمکللی هلللا   1

کمکللی هللا غیللر صللفر باشللند، و ناکاراسللت اگللر تللابد هللدف     
 باشد. 1کمتر از

 مدل پیشنهادی .3
هلای  DMUدر این بخل  ملدلی بلرای یلافتن شلعاع پایلداری       

 .بدون تغییر بازده به مقیاس ارائه می کنیم کارا و ناکارا
را بله سله دسلته زیلر تقسلیم ملی        n،DMUابتدا، مجموعه ی

 کنیم:
کلللله بللللازده بلللله مقیللللاس هللللایی DMUشللللامل  1Ω دسلللته  (1
                 بللللللللللللللللللللللللللله صلللللللللللللللللللللللللللورت: فزایشلللللللللللللللللللللللللللی دارند،ا

 1 1
,...,

l lhDMU DMU  

 کاهشلی هایی که بازده به مقیلاس  DMUشامل  2Ω دسته (2
                دارنلللللللللللد، بللللللللللله صلللللللللللورت:  

 2 1
, . . . ,

n n kD M U D M U  

 
 هلایی کلله بللازده بله مقیللاس  ابللت  DMUشللامل  3Ω دسلته  (3

     [4] دارنللللللللللللللللللد، بلللللللللللللللللله صللللللللللللللللللورت: 

 3 1
,...,

j jpDMU DMU  

ابتدا به بررسی اعضای دسته اول می پردازیم،کله مجموعله   
 امکان
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جدیدباحلل ف اعضللایتولید 
23واز

vT  بلله جللز آنهللایی کلله

بلللللللللللللللله صللللللللللللللللورت:دارندحللللللللللللللللداقل خروجللللللللللللللللی را
 4 1

,...,
r rsDMU DMU  

vTمجموعه امکان تولید جدید را :می نامیم و به صورت 

(X,Y) | X , , 1, 0,v j j j j j j

j f j f j f

T x Y y j f   
  

 
       

 
  

 

جاییکه 1 1, , l , , ,h sF l r r. 

هللدف بدسللت آوردن  
1

* *, ,
l lh

  اسللت وشللعاعr  هامحاسللبه نمللی

 شود.
کلللللارایی  یلللللافتناز ملللللدل هلللللای زیلللللر بللللله ترتیلللللب بلللللرای  

vTهللا درDMUوناکللارایی شللعاع پایللداری اعضللای کللارا   و

وناکارای
1درvT .در مدل جمعی استفاده می کنیم 

ناکارامحاسبه اعضای کاراومدل 
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*     به عنوان حل بهینه یت شعاع درنلرم چبیشل  فلراهم ملی

افزایشللی بلله کنللد کلله مللاکزیمم مقللدار قبللل از تغییللر وضللعیت  
 است.  ابت 
بخلل   بلله دو مجموعلله رای اعضللا وسللوم ابتللدا دسللته دومدر
 و ایجلاد  الزم رامجموعله هلای    وتقسلیم کلرده    ناکارا و کارا

 .مدل مربوطه را ارائه می شود
 بللله صلللورت:مجموعللله امکلللان تولیلللد  SBMبللرای ملللدل  

(X,Y) | X , , 0,v j j j j j

j f j f

T x Y y j f  
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*     به عنوان حل بهینه یت شعاع درنلرم چبیشل  فلراهم ملی
کنللد کلله مللاکزیمم مقللدار قبللل از تغییللر وضللعیت افزایشللی بلله  

  ابت است. 
دردسللته دوم وسللوم ابتللدا اعضللای مجموعلله را بلله دو بخلل    
کارا و ناکارا تقسلیم کلرده و مجموعله هلای الزم را ایجلاد و      

 مدل مربوطه ارائه می شود.
 
             مثال.  4

L K J I H G F E D C B A DMU 

5 4 5 3 4 3 5 4 2 3 2 1 input 

7 5.5 5 5 4 3 8 7 2 5 4 1 output 

 برای مدل جمعی شعاع پایداریجدول 
DMU A B C D E F G H I J K L 

RTS DRS CRS CRS DRS IRS IRS DRS CRS CRS CRS DRS DRS 

δ* 1.000 0.000 0.000 0.500 0.000 1.000 1.000 1.333 0.333 0.000 0.500 1.000 

 SBMجدول شعاع پایداری برای مدل 
DMU A B C D E F G H I J K L 

RTS DRS CRS CRS DRS IRS IRS CRS IRS CRS CRS IRS IRS 

δ* 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 
 . نتـایج 5

به ارائه مدل بدست آوردن شعاع پایلداری ملدل    در این مقاله
بللازده بلله مقیللاس   هللای غیللر شللعاعی بللدون تغییللر کللارایی و  

پلللز از بررسلللی مشلللاهدات وحلللل ملللدل هلللای      پلللرداختیم و 
شلللعاع  کلللوچکتر ازSBMمربوطللله شلللعاع پایلللداری ملللدل    
  پایداری برای مدل جمعی است.

 
 . مـراجع 5
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Controlling floods by network interdiction problem 
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Abstract: This paper considers a novel formulation of network interdiction problem with applications to controlling 

floods. The goal of this problem is to identify the arcs that are capable for flood and reinforcement of these arcs or 

making the new channels in these arcs, while the budget of resource for these operations is predefined. The resulting bi-

level min-max model is transformed to a single minimization linear problem by taking the dual from the inner 

maximization problem. 

Keywords: Network interdiction, controlling flood, mixed-integer linear programming, Benders decomposition. 

 

                                                           
1
 Corresponding  Author 

1 INTRODUCTION 

The network interdiction problem (NIP) models are 

classically defined based on the interdictor-evader frame 

as a Bi-Level Programming Problems (BLPP) [2].  In the 

lower level problem, the evader desires to improve his 

objective function (obtaining the maximum flow or 

achieving the minimum cost) whereas in the upper level 

one, the interdictor aims to minimize the evader's 

maximum gain by limiting his feasible actions or by 

increasing the associated cost to activities. 

Malaviya et.al. (see [2]) investigated multi-period 

maximum flow NIP with application to city-level drug 

enforcement. They devised a generic problem statement 

for this model and further considered several 

generalizations to plan the law enforcement for efficient 

interdicting of illegal inter-city drug trafficking. 

Ratliff and et.al [3] applied the NIP for controlling floods. 

Their paper was concerned with finding a set of n arcs, 

called the n most vital links, such that, removal these arcs 

from a network results in the greatest decrease in the 

throughput capacity of the remaining system between the 

source node and the sink node.  

In this paper, we consider a novel formulation for Multi- 

Period NIP with application to controlling floods. There 

are two ways to reduce the flood damages; one is before 

the flood and other is in during its occurrence. The first 

method is temporary and controlling of the flood in this 

stage will be hard. Here we propose a model for the 

second case. In this model we tries to reduce the amount 

of damages that results from flood by indentifying the arcs 

that capable for flood.  

The remainder of this paper is organized as follows. In 

Section 2 we present a formal description of interdiction 

problem that aims to minimize a maximum flow value 

with application to controlling the flood. Section 3 

considers the solution procedure. In Section 4 we solve 

this problem by using the Benders Decomposition method.  

2 MULTI-PERIOD NIP WITH APPLICATION TO 

CONTROLLING FLOODS 

Let G = (N, A) denote a directed graph where N and A are 

the set of nodes and the set of arcs, respectively. For each 

arc (i, j), let 
k

ij
u be the individual capacity of the arc, and 

k

ij
x  be the amount of flow in this arc, where k = 1,…, K 

denotes the k-th period. Here, k

ij
u  denotes the amount of 

rain on arc (i, j) while the stage k and 
k

ij
x  is the amount 

of rain that can be running on the arc (i, j). Let 
k

R  denote 

the available resource units for the interdictor that can be 

expended to potentially interdict some arcs during the 

stage k and 
k

ij
r  units of the resource is required to 

interdict the arc (i j) in the k-th period. Let 
k

ij
y  be a binary 

decision variable that is 1 if the arc (i, j) is interdicted in 

the k-th period and is 0, otherwise. Let k

ij
w  is the amount 

of potentially damage on the arc (i, j) in the k-th period of 

time and k

i
g is the amount of water on the node i that is 

resulted by raining or accumulation from other entering 

arcs to the node i, where if k

i
g > 0 means that this amount 

of water is towards the node i and k

i
g < 0 means that, this 

node is an appropriate node for store the flowing water 

towards this node. In this model, all interdicting resource 

is using for reinforcement of the considered arcs or 

building some new channels on these arcs. Moreover, we 

define the risk index α∊(0, 1] where being closer to zero 
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 2 

means that the interdictor is a risk taker and being almost 

near to 1, the interdictor is a conservative. Note that, each 

arc in this problem can be interdict only in one period of 

the time in other words, the interdiction of specific arc 

during over one stage is impossible. In this model, we aim 

to identify the arcs that are potentially capable for flood 

and rebuilding these arcs or making the new channels in 

these arcs to reduce the amount of damage. For denoting 

this restriction in the model, the constraint: 
k

k
ij

y  1 have 

to be considered. Thus, we have 

 
where, ∑ 

i
g =0 and  

}.,...,1,),(},1,0{,1,|{' KkAji

k

k
ij

yk
ij

y
k

R

A

k
ij

rk
ij

y
k

ij
yY  

  

is a feasible solution set for the interdictor. 

3 SOLUTION PROCEDURE 

By taking the dual of the inner problem and applying the 

Max flow-Min cut relation in optimality and linearization 

methods, the following single minimization problem 

arises: 

 
In this formulation π and β are dual variables 

corresponding to (2.3) and (2.4), respectively and  

.,...,1,),(},max{ KkAji
k

ij
w   

4.1 BENDERS DECOMPOSITION ALGORITHM 

Cormican and et.al [1] showed that the MODI is 

equivalent to the alternative formulation as following 

problem: 

 
On the other hand, for a fixed value of y, this alternative 

formulation of MODI is a dual problem of MOD II. Let 

k
X  denote the set of all extreme point of the inner 

maximization problem. Then, the objective function of 

this model converts to 

 
Therefore, the master problem of the Benders 

decomposition procedure that equivalent to MOD II is 

obtained as: 

 

Let 
k

y be a solution of the MASTER problem, the 

subproblem of the Benders problem  is written as 

 
The master problem of the Benders method gives us a 

lower bound (LB) and from the subproblem, one has an 

upper bound (UB) in each iteration of the Benders 

decomposition algorithm. This algorithm is describe in [4] 

in details. Solving of the master and subproblem of 

Benders problem is continued until the condition UB-LB 

ε.LB is satisfied, where ε ≥ 0 is a convergence tolerance. 

4 CONCLUSIONS 

In this study, we have formulated a novel formulation of 

network interdiction problem with applications to 

controlling floods. The output of this problem determined 

the set of arcs that capable for floods in order to get the 

desired reduction in flows. Running the model on real- 

life large-scale instances are challenging since of the NP-

completeness nature of the problem. Finding effective 

computational solution approaches to reduce the running 

time is an intrusting research area, too. 

5 REFERENCES 
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[3] D. Ratliff, G.T. Sicilia, S.H. Lubore, " Finding the n most vital 

links in flow networks," Management Science, vol. 21, pp. 531-
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 ارائه یک روش ابتکاری برای حل مساله مکانیابی مرکز

  d.ghasemi99@yahoo.com، ، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه پیام نور تهران*داوود قاسمی

 bashiri.m@gmail.comمهدی بشیری، دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه شاهد، 

مساله مکانیابی مرکز تعداد محدودی از تسهیالت را به منظور کمینه کردن بیشترین فاصله بین نقاط تقاضا و  :چکیده

مکانیابی می کند. با توجه به پیچیدگی خاص این گونه مسایل که بواسطه نوع تابع هدف آنها بوجود می آید و تسهیالت، 

همچنین کاربرد زیاد این مسایل در دنیای واقعی، روش حل این رده از مسایل مکانیابی دارای اهمیت زیادی است. در این مقاله 

ست که دارای کارآیی محاسباتی خوبی بوده و در ضمن دارای زمان حل یک روش ابتکاری برای حل این مسایل ارائه شده ا

کمی است. در این روش ابتکاری نیازی به حل یک مساله برنامه ریزی ریاضی وجود ندارد. این روش برای حالت وزن دار این 

ی و روش های مرسوم مسایل نیز کارآیی دارد. مقایسه حاصل از حل مثال های تصادفی در ابعاد مختلف با روش پیشنهاد

 کارایی این روش را تائید می نمایند
  روش های ابتکاریاقلیدسی،  هفاصلمکانیابی مرکز،  کلمات کلیدی:

   مقدمه .1

هر مساله مکانیابی در واقع یک مساله تصمیم گیری در مورد 

در  ،تسهیل جدیدانتخاب مکان بهینه برای استقرار یک یا چند 

مساله رده های مهم کی از ی بین تعدادی وسیله موجود است.

1حداقل حداکثر"مکانیابی های مکانیابی تسهیالت، مساله 
" 

 نیز معروف هستند.  2یل به مسایل مرکزاست. این مسا

در صفحه، اولین بار توسط سیلوستر           مساله

مفهوم مسایل  1691در سال  [1].معرفی شد 1581در سال 

روی شبکه توسط حکیمی بیان شد. این محقق          

برای تعیین نحوه توزیع مراکز سوئیچینگ در شبکه های 

حالت وزن های برابر و فاصله  [2]مخابراتی استفاده کرده است. 

بررسی  1612الزینگا در سال -اقلیدسی این مسایل توسط هرن

اصله اقلیدسی روش برای حالت وزنهای نامساوی و ف [3]شد. 

( بیان 1652) ویجی-( و هرن1652) های حلی در چاراالمبوس

یک مدل توسعه یافته از این مسایل [4,5].شده است

توسط آنیجا ارائه  1655با فاصله متعامد در سال          

بررسی مباحث آنالیز داده ها و طبقه بندی داده  [6]شده است. 

را می توان در تحقیق           ها با استفاده از مسایل 

برای بررسی [7] مشاهده کرد. 1661کافمن در سال -روسو

با فواصل متعامد و حالت وزنهای          بیشتر مسایل 

( مراجعه 1662نابرابر می توان به کتاب فرانسیس و همکاران )

برمن و همکاران یک مدل از مسایل  2112در سال [8] کرد.

وزنهای احتمالی و توزیع  در صفحه با         مکانیابی

 [9]یکنواخت، را بررسی کردند.

در این مقاله برای حل مساله مکانیابی مرکز، روی صفحه، 

الزینگا -یک روش ابتکاری ارائه می شود که از روش هرن

سریعتر است و دارای کارآیی نسبتا خوبی است. این روش ضمن 

                                                           
1
 Minimax 

2
 Center Problem 

حل  داشتن کارآیی الزم برای حل مسایل، می تواند فرایند

مساله را در زمان نسبتا معقولی انجام دهد. این روش برای 

 حالت وزنهای برابر و وزنهای نابرابر قابل استفاده است. 

 تعریف مساله .2

را روی صفحه بررسی می           در این مقاله ما مساله 

اگر مکان تسهیل مورد نظر را          نمائیم. در مسایل 

تسهیل موجود را با   در نظر بگیریم و مکان         

نشان دهیم می توان مدل                     

 را بصورت زیر نشان داد.          عمومی مساله 
                 {             }          

فاصله بین مکان استقرار تسهیل جدید           که منظور از

نشان دهنده وزن    همچنین است. ام    موجودو تسهیل 

این  ام و تسهیل جدید است.  مراودات بین تسهیل موجود 

 مدل را می توان بصورت زیر نوشت:
                                                                  

                              

 در حالتی که فواصل اقلیدسی باشند، داریم:   
            √      

        
               
 ( خواهیم داشت: 2( در رابطه )1با استفاده از رابطه )

    
      

        
  

    

  

                 

 معرفی روش پیشنهادی .3
 یابیم.فاصله بین همه تسهیالت موجود را می  .1

بزرگترین عدد حاصل، معرف دو تسهیلی است که نسبت به هم  .2

 می نامیم.    دورترین فاصله را دارند این دو نقطه را 

را یافته و مختصات این     مرکز پاره خط واصل بین دو نقطه  .2

 می نامیم.    را   می نامیم. نصف طول پاره خط    مرکز را 

      مقدار             برای تمام مقادیر  .1
          

 را می یابیم.
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      داشته باشیم   اگر برای هر  .8
آنگاه به             

 می رویم. 9می رویم در غیر اینصورت به  1

            قرار می دهیم:  .9
   و             

را مشخص می کنیم. قرار می دهیم   متناظر با 

 می رویم.      2و به مرحله           

 معرفی می کنیم و پایان.   و مقدار    نقطه  .1

 حل مساله. 4

  تصادفی، های در این بخش، با تولید تعداد متنوعی از مثال

برتری روش پیشنهادی بر روش های مرسوم و  ،سعی شده است

و  (1نتایج در جدول شماره ) متداول فعلی، مشخص تر شود.

 :  همچنین ارائه شده اند. (1نمودار شماره )

     
                 

      

                      

 

 . نتـایج 5

در این مقاله یک روش ابتکاری برای حل مساله مکانیابی مرکزز  

ارائه شد، که مبتنی بر یک رویه شهودی  هندسزی اسزت. ایزن    

وزن دار مساله مکانیابی مرکزز نیزز    حالت برایروش پیشنهادی 

کارآیی دارد. در این مقاله، روش پیشنهادی بزرای حزل مسزایل    

مکانیابی مرکز تک وسیله ارائه شده است، اما توسعه ایزن روش  

برای حالت مکانیابی چند وسیله و بهبود عملکزرد ایزن روش بزا    

یار بززر   استفاده از الگوریتم های فراابتکاری، بزرای ابعزاد بسز   

مساله، در تحقیقات آینده مد نظر ما اسزت. در حالیکزه توسزعه    

 برخی روش ها نظیزر روش الزینگزا و هزرن تنهزا بزرای فواصزل      

، ولی مزی تزوان ایزن روش را    اقلیدسی این مسایل، کارآیی دارد

برای مسایلی که در آنها محاسبه مسافت، غیر اقلیدسزی اسزت،   

عالقزه منزدان ایزن مبحزث      بزه  ،نیز تعمیم داد. انجام این مهزم 

 پیشنهاد می گردد.

 

  بررسی عملکرد دو روش حل برای مساله   -(1) جدول شماره
Gap% 

 

Gap*% Suggested method Lingo 
Real time Equal time 

Z Time Z Real Time Z* Time  مسالهابعاد 

1011-  5108 22011 18 21065 112 211051 18 11*11 

205- 97.7 2608 29 25011 1812 121015 29 21*21 

206- 6101 1201 25 11082 1598 112021 25 21*21 

1209- 6102 65021 112 51081 22189 1111098 112 81*81 

202- 6108 121019 151 121018 12122 212102 151 111*111 

58081+ 6802 111062 168 1118012** 11121 2828012 168 181*181 
Z

Feasible sulotion- Gap**:  -: مقدار تابع هدف، هرگاه زمان یکسانی در اختیار دو روش حل قرار داده شود.*
*
 اختیار دارند.: مقدار اختالف بین عملکرد دو روش، در شرایطی که زمان یکسانی در %

 

 
در حاالت مختلف  مقایسه عملکرد کیفی و زمانی حاصل از حل مساله  -(1)نمودار شماره  
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ریزی ریاضی برای و برنامه یک مدل ترکیبی مبتنی بر سیستم خبره معرفی

 کنندهحل مسأله ارزیابی و انتخاب تامین
 tabrizi@aut.ac.ir ،گاه پیام نوردانشجوی دکتری مهندسی صنایع، مرکز تحصیالت تکمیلی دانش ،*اله تبریزیسیف

 rezaei@mail.com ،گاه پیام نوردانشجوی دکتری مهندسی صنایع، مرکز تحصیالت تکمیلی دانش ی،ئمسعودرضا

-فرایند مدیریت تامینمهمترین وظیفه در  شدهقطعات و مواد خریداری کنندگان مناسبتامینارزیابی و انتخاب :چکیده

های ریاضی اغلب موجب کنندگان در قالب مدلهای مختلف کمی و کیفی ارزیابی تامینلحاظ نمودن معیار کنندگان است.

پذیر است. و تنها در ابعاد کوچک امکانمختلف های که فرایند حل مدل اغلب با فرضگردد؛ بطوریافزایش پیچیدگی مدل می

گیری از بر اساس معیارهای مختلف و با بهره ابطوری که ابتد ردیده است؛بر این اساس، در این مقاله یک مدل ترکیبی معرفی گ

به عنوان ورودی  کنندگانگردد. ترتیب تامینکنندگان بالقوه محصول ارائه میبندی از تامینیک سیستم خبره یک اولویت

ک کد باینری این الگوریتم با استفاده از یاست.  ندهکنهر تامین به ریزی ریاضی تعیین اندازه سفارشدل برنامهالگوریتم حل م

 . کند یمماتریسی هر وضعیت ممکن را نمایش داده و به دنبال جواب بهینه، مجموعه جواب را جستجو 

موجودی سیستم هزینه سازی،خبره، بهینه هایسیستم مدل ترکیبی، کننده،ارزیابی و انتخاب تامین: کلمات کلیدی

 مقدمه .1

ت رقرابتی  عنوان منبعی بررای مزیر  گر زنجیره تامین بخواهد بها

صرورت مرویری   بره بایرد   کننردگان شرکت باشد، عملکرد ترامین 

کننردگان بتواننرد   مدیریت شده و توسعه داده شود تا این تامین

 .[1] نیازهای شرکت را برا کیفیرت مرورد نبرر برراورده نماینرد      

کننرردگان مناسررب قطعررات و مررواد  تررامینارزیررابی و انتخرراب 

-ترامین مردیریت   مهمتررین وظیفره در فراینرد    شرده خریداری

 درکننرده مطلروب   کره انتخراب ترامین   کنندگان است؛ بطروری 

افرزایش کیفیرت محصرول نهرایی      و مدت زمان طراحی  کاهش

  .مویر است

 -1کننده وجود دارد:بطور کلی دو نوع مسئله انتخاب تامین

و کننده قادر به برآوردن نیازهای خریدار است یک تامین

کننده بهترین : کدام تامینگیردخریدار فقط یک تصمیم می

 تقاضاای قادر به برآوردن تمام کنندههیچ تامین -2 است.

کدام تامین گیرد:خریدار دو تصمیم می در این شرایط ؛نیست

  چه مقدار خریداری شود. یک از هرکنندگان بهترین هستند و 

   پیشینه تحقیق. 2

نتخراب  ارزیرابی و ا  مسألهتا کنون تحقیقات فراوانی در خصوص 

 شدهتوان به مطالعه انجامکننده انجام شده است که میتامین

از یک مدل  هااشاره نمود. آن [2]اوبرین و  قدسی پور توسط
  غیر خطی برای انتخاب  ریزی مختلط عدد صحیح برنامه

کننده خرید از هر تامین سفارشکننده و تعیین اندازه تامین

هو و  فیت بهره بردند.تحت شرایط چند معیاره و محدودیت ظر
های مختلف [ مرور ادبیات جامعی بر روی مدل3همکاران ]

توان در این حوزه میکننده انجام دادند. ارزیابی و انتخاب تامین

[ اشاره 4شده توسط فنگ و همکاران ]معرفی اخیر به مدل

برای  1ها از یک الگوریتم مبتنی بر جستجوی ممنوعهنمود، آن

  سپاری بهره بردند.نده جهت برونکنانتخاب تامین
در این مقاله به معرفی یک مدل ترکیبی مبتنی بر سیستم 

ریاضی برای حل مساله  ریزیسازی مدل برنامهبهینهخبره و 

محصول پرداخته شده  یک کنندگانارزیابی و انتخاب تامین

یک  گیری ازبا بهره فرایند به این صورت است که ابتدا است.

 محصولکنندگان بالقوه تامین از بندیرتبهیک  2سیستم خبره

به الگوریتم خروجی سیستم خبره به عنوان ورودی  شده و  ارائه

     سفارش به هر یک از  مقدار تعیین ریزی ریاضیبرنامه حل 

 گردد.وارد می کنندگانتامین

      کنندگانامینت. طراحی سیستم خبره ارزیابی 3

و بر ری از یک پایگاه دانش گییک سیستم خبره با بهره

 گیری نماید.تواند اقدام به تصمیممیاساس حقایق ورودی 

، موتور 3اجزای اصلی یک سیستم خبره عبارتند از: پایگاه دانش

ای کاربردی از در این مقاله نمونه. 5و ارتباط با کاربر 4استنتاج

نویسی در محیط برنامه کنندگانسیستم خبره ارزیابی تامین

CLIPS سیستم خبره شیوه  این طراحی شده است. در

طوری که پس از اجرای ب ؛نتاج به روش زنجیره پیشرو استاست
                                                           

 رائه دهندها*
1
 Tabu search 

2
 Expert system 

3
 Knowledge Base 

4
 Inference Engine 

5
 User Interface 
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 2 

کنندگان به سواالتی در مورد شرایط تامین مدل، کاربر با پاسخ

اعم از کیفیت، تحویل بموقع، تاریخچه عملکرد،  مختلف

های گارانتی، تجهیزات تولیدی، قیمت، توانایی سیاست

صورت مرحله به مرحله به یک به تکنولوژیکی و موقعیت مالی 

به  توجه رسد.می کنندگان مختلف قطعاتبندی از تامینرتبه

3 (، به تعداد1گیری )شکلنمودار تصمیم
 قانون در پایگاه 8

گیری نیاز دانش جهت لحاظ نمودن حاالت مختلف در تصمیم

  خواهد بود.

 
 گیری: نمودار تصمیم1شکل

   کنندهریزی ریاضی انتخاب تامینمدل برنامه. 4

صورت یک برردار برا   سیستم خبره بهخروجی  شود کهمیفرض 

تامین کنندگان در هرر دوره  تعداد  s کهبطوری است؛ s*1ابعاد 

محدودیت عرضره  که  مدل فرض شده است ی. جهت سادگاست

کننردگان  ترامین شده توسط عرضه محصولو قیمت  وجود ندارد

رد نبر با هدف ریزی ریاضی مومختلف یکسان است. مدل برنامه

هرای سرفارش و نگهرداری موجرودی بره      کمینه نمودن هزینره 

 ود:صورت زیر خواهد ب

 

 
Yt, Xt, ≥ 0  and  = 0 , 1  

 ؛مجموع کل هزینه سفارش دهی و نگهداشت موجودی :

h:  ؛در یک دوره زمانیمحصول هزینه نگهداشت یک واحد 

  ؛tدر انتهای دوره  محصول: موجودی 

  ؛t: موجودی محصول در انتهای دوره 

 ؛i تامین کننده بههزینه سفارش دهی : 

توسط  امtاست اگر قطعه در دوره  1برابر  متغیر باینری: 

 ؛صورت صفر استن ود و در غیر ایشتامین  امiکننده تامین

 .امiکننده تامینبه  امtدر دوره  شدهداده سفارشاندازه  :

. برای حل مختلط است عدد صحیح غیرخطیاین مدل از نوع  

کدگذاری باینری ماتریسی برای توصیف هر  این مدل از یک

مساله را با یک مثال  . این روش حلشودجواب استفاده می

ماه  12یر تقاضای یک محصول برای . مقادشرح داده شده است

D  سه تامین کننده با ظرفیت مندرج در از این محصول بوده و

 :استقابل تامین  Sماتریس 
D =  

S =  

ماتریس زیر  ،های فرضیالیه سیستم خبره با دادهبا اجرای 

مین . هر ستون این ماتریس اولویت بندی سه تاگرددحاصل می

به  هانماید. ماتریس اولویتکننده را در هر دوره مشخص می

 صورت زیر حاصل شده است:

P =  

م شاخه و از الگوریتشده با استفاده برای حل مدل ریاضی ارائه

استفاده شده  MATLABای در محیط نرم افزار کرانه برنامه

کننده به به هر تامین ماتریس انتخاب و اندازه سفارش است.

 صورت زیر حاصل شده است:

 F =  

 

P =  

دهی و موجودی برابر فرضیات فوق کمینه هزینه کل سفارشبا 

 خواهد شد. 3282با 

 ه گیری.نتیج5

همیشه قابل  کنندهامینانتخاب تدر دنیای واقعی، معیارهای 

یک مدل  گیری از، بهرهفرموله شدن نیست. در چنین شرایطی

ریزی ریاضی برای حل ترکیبی مبتنی بر سیستم خبره و برنامه

 کنندگان یک محصول مفید است.مساله ارزیابی و انتخاب تامین
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 ایجاد ستون در سیمپلکس صحیحروشی جدید برای 

مهدی عینی
*
 mahdi_eyni@pnu.ac.ir،ایران ،تهران،دانشگاه پیام نورعضو هیات علمی،

 boubeh@gmail.com،ایران ،پیام نوردانشگاه  فارغ التحصیل ،حبوبه میرزائیم

دهاد هاه منجار باه      روش سیمپلکس صحیح در مسائل افراز مجموعه تنهاا محاورریرص صاور و یا  را باه ماا اجاازه ما         : چکیده
بررسا  ما    ایجاد روش تمامًا صحیح اولیه م  شود. در این مقاله چگونگ  رسیدن باه ایان روش را توساص اصال ایجااد ساتون       

هنیم. به دلیل محدودیت در محورریرص صور و ی  ، تنها بهینگ  محل  تضامین ما  شاود باراص تضامین بهینگا  سراسارص از        
 .رردد. شمارش ضمن  استواده م 

 شبه صحیح ،شمارش ضمن ، برنامه ریزص صحیحکلمات کلیدی:

                                                           

 *ارائه دهنده

 

 مقدمه .1
در بسیارص از مسایل عمل  با متغیرهاص تصمیم  

نمایند.  هنیم هه تنها اعداد صحیح اختیار م  برخورد م 
اررچه چند الگوریتم متناه  جهت حل مساله برنامه 

ریزص  ریزص ابداع شده، اما بر خالف مساله برنامه
هاص بسیار بزرگ در مدت زمان  خط  هه با اندازه
مپیوترهاص دیجیتالی قابل حل هستند، نسبتًا هوتاه در ها

حل برنامه ریزص صحیح با الگوریتم موجود از 

در ط  چند . راندمان یکنواخت خوب  برخوردار نیست
دهه رذشته ، اصل ایجاد ستون محبوبیت قابل توجه  
در انواع مختلف مسائل تصمیم ریرص هاربردی به 

سازی  دست آورده است؛ ایجاد ستون در بهینه
ریزص و مسیریاب   ت ، به ویژه در زمینه برنامهترهیبا

. از آنجا هه ایجاد [4]مورد توجه قرار ررفته است
ص خط  محض است، از ستون ی  روشبرنامه ریز

ریزص صحیح مناسب  باتکنیکهاص برنامه اینروالزم است
 تکمیل شود.

 ایجاد ستون در روش سیمپلکس صحیح.2
 :بگیریدمسئله افراز مجموعه زیر را در نظر 



*
    min

. .        

    

0,1 ,   j   

SPP Z C X
j j

j

s t

a X e
j j

j

X
j






 



 

 
 

 

 .هاص متغیرها است از اندیسمجموعه متناهیبطوریکه

هه ماتریس  فرض هنیم مسئله شدن  است بطورص

 a j j
ندارد و رتبه هامل هیچ سطر یا ستون صوری 

    فرض هنیم .[1]است
ریزص  آزادسازص برنامه   

 بعالوه ما مجموعه. خط  است

    , 0,1 :j   C a Zj j
m

    

 هنیم. را معرف  می

هاص بسیار زیاد به  متغیر مصنوع  با هزینهmبا افزودن 

مسئله، ی  مسئله آغازین 
0

RSPP .را به دست م  آوریم

 kشوند.اندیس رذارص م  sمتغیرهاص مصنوع  با مجموعه 
     ص فرع  از درخت جستجوص مسئله  امین مسئله

را  

هاص مرتبص با  ریریم بطوریکه شامل ستون در نظر م 

kNمجموعه S  است. انشعابی هه منجر به این

هند و با  این تثبیت،  شود متغیرها را تثبیت می مسئله می
ند هاهش یابد. توا مسئله هم در متغیرها و هم در قیود می

نتیجه هل  این هاهش ها با مجموعه  

1 0
,  ,  k N N

k k
M M  ه اند ب داده شدهنشان

طوریکه دو مجموعه اول متغیرهای  هه در صور و ی  
اند و مجموعه آخر مجموعه قیود باقیمانده در  تثبیت شده

مسئله است. مسئله هاهش یافته از رابطه زیر به دست 
 آید: می
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به طوریکه  0 1
\ ,

f
N N N Nkk k k

  است. آزاد

     ریزص خط  آن با  سازیبرنامه
 شود. مشخص می   
 

یافته از فرم  مجموعه مسائل فرع  تقلیلLفرض هنیم 

RSPP
k

 اند. باشد هه هنوز حل نشده 

 :[3]شده استروند شمارش ضمنیدر مراحل زیر ارائه 
 

i. یافته ارر هیچ مسئله فرع  تقلیلRSPP
k

براص حل  

ته  است در اینصورت  Lوجود ندارد یعن  ارر 
توقف هن. بهترین جواب ذخیره شده جواب بهینه 
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 2 

RSPP


است. در غیر این صورت ی  مسئله از  

L .را انتخاب هن 
ii.   روش ایجاد ستون در بهینگی محلیرا در مسئله فرع

*بکار ببر و جواب بهینه محل  
KX  بامقدارهدف

*
KZفرض هنیم[2]را بدست آور . Q

k
مجموعه 

اص از متغیرهای  باشد هه مقدار ی  را در  
*
KX ریرد. م 

iii.   ارر تمام متغیرهاص مصنوع  صور باشد یعن

Qارر S
k

*ته  باشد، مقدار هدف  
KZ بهترین

مقدارپیدا شده تا هنون است. در اینصورت جواب 
*
KX .را ذخیره هن 

iv.  مسئله ارر تنها متغیرهاص مصنوع  مقدار ی  در
Qفرع  بگیرند یعن  ارر S Mk k آنگاه

برو. در 1ی جارص را قطع هن و به مرحله  شاخه

هاص  ته  است و امکان ایجاد ستون kNاین مورد

جدید با استواده از محورریری ناتباهیده یا تباهیده 
این وجود ندارد و بنابراین جواب شدن  براص [2]

 مسئله فرع  وجود ندارد.
v. یافته منو  در بین متغیرها در  ارر هیچ هزینه تقلیل

مسئله فرع  وجود نداشته باشد از مسئله ایجاد 
ستون  براص جستجو استواده هن. ارر هزینه 

یافته منو  در بین  باقیمانده متغیرها وجود  تقلیل

\داشت با kN ارر چیزص رذارص هن.  اندیس

وجود نداشت آنگاه شاخه جارص را قطع هن و به 
برو چرا هه هیچ  جواب شدن  بهترص 1مرحله 

 براص این مسئله فرع  وجود ندارد.
vi.  [2]ی  انشعاب بر اساس استراتژص Thompson 

با تثبیت صور و ی  متغیر ها اجرا هن. فرض 
  هنیم 

مجموعه مسائل فرع  جدید از فرم   

     
حین انشعاب به وجود آمده  باشد هه در

 است.

vii. . براص هر مسئله فرع  در  
مراحل زیر را اجرا    

 هن.
A.  مسئله فرع     

RSPPهاهش بده، را
k

به دست  

0آید هه با  می 1 0
,  ,  ,  kN N A

k k k
M نشان داده شده

 .است

B.  اررkM  ته  است شاخه را قطع هن و در غیر

RSPPاین صورت 
k

 اضافه هن. Lرا به 

 برو.iبه مرحله
طور هه دیدیم از آنجا هه استراتژص انشعاب به خوب   همان

با  SPPتلویق ایجاد ستون در  ،[5]انتخاب شده است
محورریری بر عنصر ی  بهینگ  سراسرص را براص 

SPP


اررچه این روش،  در تعداد متناه  تکرار م  یابد. 

روشی محض و پیچیده است اما در بسیاری از مسایل با 

ماتریس ضرایب بزرگ در زمانی نسبتًا مناسب با تعداد 
 .رسد تکرار متناهی به جواب بهینه می

 . نتیجه گیری3

روش سیمپلکس  درتطبیق اصل ایجاد ستون ، سهم اصل  ما
صحیح  براص مسائل افراز مجموعه است. بهای  هه براص 

شود  حوظ صحیح بودن در روش ایجاد ستون پرداخته می
پیچیده تر از روش سنت  آن است و بنابراین به طور 

 تر است.  محاسبات  سخت
قصد ما در این مقاله صرفا ارائه نظریه اصل  و جدید 

هاص  است. قطعًا فرصتایجاد ستون براص افراز مجموعه 
متعددص براص تحقیقات بیشتر و توسعه ایجاد ستون مختص 
به حوظ صحیح بودن در امتداد خطوط بحث شده در اینجا 

 .وجود دارد
 

 . مراجع4
[1] Ronberg. E, Larsson.T; Column Generation In The 

Integral Simplex Method, European Journal Of 
Operational Research 192 (2009) 333-342. 

[2] THOMPSON.G.2002, An integral simplex algorithm for 
solving combinatorial optimization problems, 
Computional Optimization and Application, 22:351–367 
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An upper bound for Modified Seidel energy and

Haemers conjecture

Ali Iranmanesh, Department ofMathematics , Faculty of Science, Tarbiat Modares University, iranmanesh@modares.ac.ir
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jalal.askari@modares.ac.ir

Abstract: In this paper we define a new concept related to Siedel energy with the name generalized Siedel
matrix denoted by Sα(G). We obtine some results related to Sα(G). We briefly explain this method in
abstract. Let G be a graph with vertex set V(G) and edge set E(G). Let A(G) be the (0, 1)-adjacency
matrix of G. The Seidel matrix of G is defined as S(G) = J − 2A(G) − I, where J is a square matrix
all of whose entries are equal to 1. We define the Seidel energy Es(G) of G to be the sum of the absolute
values of the eigenvalues of the Seidel matrix and obtain an upper bound for Sα(G), for all graphs with
|detS(G)| ≤ (n − 1). An upper bound for the α-th power of the summation of eigenvalues Seidel matrix is
presented, for all 0 ≤ α ≤ 2. Following more general statement which makes the main result of the present
paper. To prove our main implication apply K.K.T and Fritz John methods in nonlinear programming.
Key Words :Graph, Seidel matrix, Seidel energy, Conference matrix, Nonlinear programing, K.K.T method,
Constraint qualifications.

1 Main Theorem

Let G be a graph with n vertices and let
λ1, λ2, ..., λn be the eigenvalues of S(G). Then the
following are equivalent:

(i) |detS(G)| ≤ n− 1

(ii) for all α ≤ 2, Sα(G) := |λ1|α + ...+ |λn|α ≤
n
√
(n− 1)α

proof :The implication ”(ii) ⇒ (i)” is straight-
forward.
We prove the implication ”(i) ⇒ (ii)” by use based
on K.K.T and Fritz John method in nonlinear
programming.

∗Corresponding Author
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 A new trust region method with simple subproblem 
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Abstract: In this work, we suggest an adaptive trust region method with simple subproblem for 

solving unconstrained optimization problems. In this framework, a new adaptive rule for updating the 

radius is employed. Moreover, a scalar approximation of the Hessian at the current point based on a 

modified quasi-Newton equation is introduced. Under some standard and mild assumptions, the local 

and global convergence properties of the new proposed algorithm are established. Practical behavior 

of the new algorithm is also verified by testing it on some test problems. 

Keywords: Trust region method - Adaptive radius - Scalar approximation of the Hessian - Global 

convergence. 
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1.  INTRODUCTION 

In this paper, we deal with the following unconstrained 

optimization problem: 

min ( )nx
f x


                                                  (1)                                            

where : nf   is a twice continuously differentiable 

function. Two popular classes of optimization methods for 

solving (1) are line search and trust region methods, see 

e.g., [9]. Since trust region methods have nice 

convergence properties and are effective and robust 

methods in practice, they are widely studied by many 

authors in the literature, e.g., [7],[8],[9]. 

Motivated by the proposed nonmonotone technique in [1], 

[2] and a new modified secant condition proposed by 

Biglari and Solimanpourin [4]for constructing an 

approximation of the hessian at the current point, we 

construct a new nonmonotone adaptive trust region 

method based on simple subproblem for unconstrained 

optimization problems. It is worth mentioning that 

thescalar approximation of the Hessian based on modified 

secant condition in [5] has superior to the standard 

Barzilai-Borwein method as well as some recently 

modified Barzilai-Borwein approaches. 

One step of our algorithm is performed as follows: 

At the current point
kx , the trial step 

kd  is computed by 

approximately solving the following simple subproblem: 
1

min ( ) ( )
2

. .

T T

k k k

k

q d g d d x d

s t d

 

 

(2) 

where  
k is defined as below : 

1 1 1 1

1 1

4( ) (3 ) T T

k k k k k k k
k T

k k

f f g d g d

d d


    

 

   


(3) 

in which the following definition of  parameter 
k  implies 

that  always we have 0k  . 

1 1 1 1

1

4( ) 3 T T

k k k k k k
k T

k k

f f g d g d

g d


    



   


 

where is a small positive number. 

The nonmonotone ratio is computed based on following 

formula : 
( )

Pr

k k k
k

k

R f x d
r

ed

 


(4) 

where 

( ) (1 )k k l k k kR f f    (5) 

and

min max ( ) 0 ( )( ), [ , ] [0,1], maxk k k l k j M k k jf f x f f          

and (0) 0, 1, ( ) min{ , }M for k M k k N    for given 

positive integer N . A crucial point in the trust-region 

methods is the strategy for updating the radius. 

Appropriately updating this parameter may significantly 

decrease the number of subproblemsolvings, see e.g., [7]. 

Based on the magnitude of the trust region ratio, one 

decides to accept or reject the trial step. More precisely, 

for given 
1 (0,1)  , the trial step is accepted when 

1kr  , 

otherwise it is rejected. In both cases, the radius is updated 

according to the following adaptive strategy: 

maxmin{ , }k
k k

k

g



    

in which, 
max 0   is an upper bound for the radii and 

1k 
 

is updated by: 

0 1

1 1 2

1 max 2min{ , }

k k

k kk

k k

r

r

r

  

   

   






  
 

(6) 

where 
0 1 1 20 1 , 0 1         and 

max 0   are given. 

Whenever 
1kr  , the new point is calculated as 

1k k kx x d   , otherwise we set 
1k kx x  . 

2.  THE NEW ALGORITHM 

In this section, we propose a new adaptive 

nonmonotone trustregion algorithm for solving 

unconstrained optimization problems. The structure of the 

new algorithm is outlined in Algorithm 1: 

Algorithm 1: A new nonmonotone adaptive trust region algorithm 

Step 0: Given 
0 0 1 1 2, 0 1 , 0 1,nx            

18



 
 

 2 

min max0 1,   
max max, , , , , 0 0 1M and        , set 

0
0 0 0 0 0 0 0 max

0

0, ( ) 1, ( ), 1 min{ , }
g

k x g g x and   


       
 

Step 1:If 
kg  , then stop. 

Step 2: Solve (approximatly) the subproblem (2) to 

determine the trial step 
kd and compute 

kr  from (4). 

Step 3:If  
1kr  , then set 

0k k    and goto Step2. 

Step 4: Update 
1k 
 by (6) and set 

1k k kx x d   . 

Step 5: Compute 
1k 
 from (3). If 

1 1

1
k kor  


  

 

then set 
1k   . 

Step 6: Update the radius by 1
1 1 max

1

min{ , }k
k k

k

g





 



  
 

Set : 1k k  and goto Step1. 

3.Convergence Analysis  

In this section, we aim to analysis the local and global 

convergence properties of the proposed algorithm. We 

consider the following assumption on the problem: 

A1. The set 
0{ | ( ) ( )}nx f x f x    is a close bounded 

set and ( )f x  in a twice continuously differentiable 

function in  . 

Due to this assumption and according to some technical 

results, we can prove the main theorem of the paper as 

follows: 

Theorem 1: Suppose that Assumption A1 holds and the 

sequence 
kx isgenerated by Algorithm 1. Then, the 

algorithm eitherstops at a stationary point or 
liminf 0.k
k

g


  

Under some extra assumptions on the problem, the 

following theorem states the superlinear convergence rate 

of the sequence  
kx , generated by Algorithm 1, to its limit 

point  *x .   

Theorem 2: Suppose that Assumption A1 holds and the 

sequence 
kx , generated by Algorithm1, converges to a 

stationary point *x . Moreover, assume that 2 *( )f x  

is positive definite and 2 ( )f x  is Lipschitz continuous in a 

neighborhood of *x . If the 

conditions
2( ( ) )

lim 0k k k

k
k

f x I d

d





 
  

and ,k k k
k

k

d g

g





  

hold, where i is a sequence converging to zero, then 

kx converges to *x superlinearly. 

4.  NUMERICAL RESULTS 

In this section, we focus on providing some computational 

results of applying  Algorithm  1, denoted by FATRA, 

along with the following algorithms on some test problems 

in order to compare their performances: 

 NATRM: Algorithm 2.1 in [8]. 

 NATRA: Algorithm 2.1 in [8] in which the 

nonmonotone term in computing the trust region 

ratio
( )l kf is replaced by

k
R  as given by (5). 

  FATRM: Algorithm 1 in which the nonmonotone 

term in computing the trust region ratio 
k

r is 

replaced by
( )l kf .  

 
FIGURE1: Performance based on the number of iteration. 

 
FIGURE2:  Performance based on the function evaluation. 

 

The test problems are taken from [3],[6]. Figures 1 and 2 

show the performance profile of the considered algorithms 

based on number of iterations and function evaluations. 

From these figures, one can easily realize that the FATRA 

algorithm is competitive with the FATRM, NATRM and 

NATRA algorithms in the sense of the number of 

iterations and number of function evaluations. Moreover, 

the performanceof FATRM is very close to the FATRA 

algorithm. 
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A Simple Technique to Quickest Path Reliability
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Abstract: The quickest path problem, a version of the shortest path problem, has recently been extended to
a stochastic-flow network (SFN) for computing reliability. The extended problem is to evaluate the reliability
which is the probability of sending d units of flow from the source node to the sink node through a single
minimal path (MP) in an SFN within T units of time. The transmission time can obviously be decreased
if the flow is transmitted through several MPs simultaneously. Here, we consider extending the problem to
the case in which flow may be sent through all the disjoint MPs. A simple algorithm is proposed to find
all the system state vectors for which d units of flow can be sent through all the disjoint MPs under the
time constraint T . The system reliability can be computed in terms of these system vectors using several
techniques such as the inclusion-exclusion technique.
Keywords: Quickest path problem, Transmission time, Stochastic-flow network, Minimal path.

1 INTRODUCTION

Many real-life systems such as computer and com-
munication, transportation, and power transmis-
sion can be regarded as a stochastic-flow network
(SFN). System reliability of such a system can be
computed in terms of minimal cuts [1-4] or mini-
mal paths [5-7]. Quickest path problem is a version
of shortest path problem introduced for computing
system reliability of an SFN to transmit d units of
data within time T . Chen and Chin [5] have in-
troduced the quickest path problem and proposed
an algorithm to find the quickest path in a flow
network with the arcs having two deterministic at-
tributes: the capacity and the lead time. However,
to be conformable with practical networks, the ca-
pacity of each arc should be considered as a random
variable. Such a network is named as SFN. Lin [6]
considered an SFN and extended the quickest path
problem to the system reliability problem. He pro-
posed an algorithm to find all the system state vec-
tors for which d units of data can be sent through
a single quickest path subject to a time limitation
T . Yeh and El Khadiri [7] used the universal gen-
erating function method to propose a new efficient
algorithm for solving the problem. They showed
their algorithm to be more efficient than the one
proposed by Lin [6].

However, it is clearly known that the transmission
time can be reduced if the flow is sent through sev-

eral minimal paths (MPs). Here, we assume that
flow can be sent through all the disjoint MPs si-
multaneously in the network, and propose an al-
gorithm for the problem. The reliability can be
computed in terms of the system vectors obtained
by our algorithm using several techniques such as
the inclusion-exclusion technique.

2 STOCHASTIC-FLOW NETWORK

A. Problem definition and results

Let G(A,N,L,M) represent an SFN with the set
of arcs A = {ai| 1 ≤ i ≤ m}, the set of nodes
N = {1, 2, . . . , n}, L = (l1, l2, . . . , lm) with li de-
noting the lead time of ai, for 1 ≤ i ≤ m, and
M = (M1,M2, . . . ,Mm) with Mi = M(ai) de-
noting the max-capacity of ai, for 1 ≤ i ≤ m.
A path is a sequence of adjacent arcs from the
source node 1 to the sink node n, and a mini-
mal path (MP) is a path with no cycle. Also, let
P1, P2, . . . , Pk be all the disjoint MPs in the net-
work. Denote the current capacity of arc ai by xi

having a random value from {0, 1, . . . ,Mi}, and let
X = (x1, x2, . . . , xm) be a system-state vector rep-
resenting the current capacity of all the arcs. We
say X = (x1, . . . , xm) ≥ Y = (y1, . . . , ym), when
xi ≥ yi, for i = 1, 2, . . . ,m, and X > Y , when
X ≥ Y and there exists at least one 1 ≤ j ≤ m
such that xj > yj . Vector X ∈ Ψ is a minimal vec-
tor when there is no vector Y ∈ Ψ such that Y < X.

∗Corresponding author
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For any MP Pi, for i = 1, . . . , k, LPi =
∑

aj∈Pi
lj is

the lead time of Pi, and CPi(X) = min{xj |aj ∈ Pi}
is the capacity of Pi under system vector X. De-
mand level d is a non-negative random integer value
denoting the required flow to be transmitted in the
network. Rd,T denotes the system reliability, that
is, the probability that d units of flow can be sent
through all the disjoint MPs within T units of time.

We also assume that each node is perfectly reli-
able (i.e., deterministic), the capacity of each arc
is determined randomly with a given probability
distribution, the capacity of different arcs are sta-
tistically independent, and the flow (data) can be
distributed along varios disjoint MPs.

It is easily seen that the transmission time for
sending d units of flow through MP Pi under the
system vector X is equal to τ(d, Pi, X) = LPi +
⌈d/CPi(X)⌉, where ⌈r⌉ is the smallest integer num-
ber greater than or equal to r. So, under a system
vectorX, we say MP Pi satisfies the time constraint
T when τ(d, Pi, X) ≤ T .

Now, according to definition of τ(d, Pi, X), we can
simply deduce the following lemma.

Lemma 2.1. If X < Y , then τ(d, Pi,X) ≥
τ(d, Pi, Y ).

Suppose that di units of flow is transmitted through
MP Pi, for i = 1, . . . , k, and d = d1+ . . .+dk. This
way, the transmission time of sending d units of
flow through all the disjoint MPs under the system
vector X is equal to

τ(d1, . . . , dk, X) = max{τ(d, Pi, X)|1 ≤ i ≤ k}. (1)

Thus, the minimum transmission time of sending
d units of flow through all the disjoint MPs in an
SFN under the system vector X is equal to

τ(d,X) = min{τ(d1, . . . , dk, X)|d1 + . . .+ dk = d}. (2)

According to Lemma 2.1 and Equation (2), the fol-
lowing lemmas are readily at hand.

Lemma 2.2. If τ(d,X) ≤ T , then τ(d, Y ) ≤ T ,
for every Y ≥ X.

Lemma 2.3. For i = 1, . . . , k, the largest demand
d∗i that can be sent through MP Pi, within time T ,
is equal to d∗i = CPi(M)(T − LPi).

B. The proposed algorithm

Here, we propose a simple algorithm to find all
the system vectors X such that for a demand level
d, we have τ(d,X) ≤ T .

Algorithm: Find all the minimal vectors, say X,
such that τ(d,X) ≤ T .
Step1. Let Q = ϕ. For i = 1, 2, . . . , k, compute LPi,
CPi(M), and d∗i = CPi(M)(T − LPi).
Step 2. Find all the solution vectors Dj =
(dj1, . . . , d

j
k) solving the following system:

dj
1 + dj

2 + . . . + dj
k = d,

dj
i ≤ d∗

i , for i = 1, 2, . . . , k.
(3)

Let Ψ = {D1, . . . , Dγ} be all the obtained solution.

Step 3. (Transforming Dj to Xj) Let j = 1.
Repeat
3.1. For i = 1, . . . , k, let νji = ⌈T−LPi

dj
i

⌉;
3.2. For r = 1, . . . ,m, if ar is an arc belonging to
any path Pi, for i = 1, . . . , k, then let xj

r = νji , else
let xj

r = 0;
3.3. If Xj is not in Q, then add it to Q. Let
j = j + 1;
Until j = γ
Notes:
(1) The set Q obtained by the algorithm is the set
of desired vectors.
(2) In Step 3.3, to efficiently determine whether the
vector Xj belongs to Q or not, we use the data
structure introduced by Forghani and Mahdavi-
Amiri [3].

(3) In Step 3.1, νji is the smallest possible value
for capacity of MP Pi under solution vector Dj ,
and thus the system vectors Xj obtained by the
algorithm are minimal. Therefore, the system reli-
ability, Rd,T , is:

Rd,T = Pr{X|τ(d,X) ≤ T} = Pr{X|X ≥ Xj}. (4)

Now, with Q = {X1, . . . , Xλ} as the solution set,
letting Bj = {X|x ≥ Xj}, for j = 1, . . . , λ, the reli-
ability can simply be computed using the inclusion-
exclusion technique as follows:

Rd,T = Pr ∪λ
j=1 B

j
=

λ∑
j=1

Pr(B
j
) −

∑
i

∑
j

Pr(B
j ∩ B

i
)

+ . . . + (−1)λPr(∩λ
j=1B

j). (5)
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Abstract: In this paper, we propose a modified generalized Newton  method to solve the NP-hard 

absolute value equation when the solution is unique. Our method is a modification of the generalized 

Newton method introduced by Mangasarian. The proposed method has all of the properties of the 

generalized Newton method and converges faster than it. Especially, our wide  numerical experiments 

over than 800 random solvable problems of the size 100, 200, 500, 1000 showed that our method can 

solve much more problems with an accuracy of      or        whereas the generalized Newton 

method may fail. 

Keywords:Absolute value equation; Generalized Newton method; Iterative method.  
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1.  INTRODUCTION 

In this article, we consider the absolute value equation 

(AVE): 

                             | |                                        (1) 

in which         and        are given, and | · | denotes 

absolute value. The significance of the absolute value 

equation (1) arises from the fact that the absolute value 

equation (1) is equivalent to the linear complementarity 

problem [1,2]. This equivalence formulation has been 

used by Mangasarian [1,2] to solve the absolute value 

equation using the linear complementarity problems. As 

we know, linear programs, quadratic programs, bimatrix 

games and other problems can all be reduced to a linear 

complementarity  problem [3,8]. 

A more general form of the AVE,       | |     , was 

introduced in [7] and investigated in a more general 

context in [6]. Also, the AVE (1) was investigated 

in detail theoretically in [2] and a bilinear program was 

prescribed there for the especial case when the singular 

values of A are not less than one. 

As was shown in [2], the general NP-hard linear 

complementarity problem [3,5,8] can be formulated as an 

AVE (1). This implies that (1) is NP-hard in its general 

form. 

In order to solve the AVE (1), Mangasarian [1] proposed 

the generalized Newton method that is convergent when 

the singular values of A exceed 1. But, this method 

may fail to convergence when the accuracy increases. 

In Sect. 2 of  this conference paper, we introduce a 

modification of the generalized Newton method and prove 

that it has all of the properties of the generalized Newton 

method. Effectiveness of our method, with respect to the 

generalized Newton method, is demonstrated in Sect. 3 by 

solving 800 random solvable AVEs of the size n =100, 

200, 500, 1000. 

2.  THE MODIFIED GENERALIZED NEWTON METHOD 

By defining the function f(x) as follows: 

                          | |                                       (2) 

we can write the AVE problem (1) in the following form: 

                   ( )                                                  (3) 

Notice that | | is not differentiable. A generalized 

Jacobian  | | of | | based on a subgradient [11,12] of its 

components is given by the diagonal matrix D(x): 

 | |     ( )        (    ( ))  
in which     ( ) denotes a vector with components equal 

to     or   , depending on whether the corresponding 

component of   is positive, zero or egative. 

To solve the equation (3), Mangasarian [1] used the 

Newton method with a generalized Jacobian defined by: 

                        ( )        ( )                               (5) 

The generalized Newton method for finding a zero of  the 

equation  ( )     consists of the following iteration: 

                  (  )    (  )(       )              (6) 

Using  (  )      – |  |    , we can simplify the 

generalized Newton iteration (6) to solve the AVE (1) in 

the following simple form: 

                        (     (  ))
  

 .                   (7) 

Now we use the following modified generalized Newton 

method to solve the AVE(1): 

                       
 

 
(   (  ))

  
 (  ),          

                         (   (  ))
  

 (  )        (8) 

Using  (  )      – |  |    , we can simplify the 

iteration (8) as follows: 

       
 

 
(   (     (  ))

  
 )  

        (     (  ))
  

(|  |   (  )    )    (9) 

To establish convergence of the iteration (9), we need a 

few theoretical results. 
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Lemma 1. [2] If the singular values of         exceed 

1, then (     )   exists for any diagonal matrix   

whose diagonal elements equal    or  . 

Proposition 2. [1] Let the singular values of A exceed 1. 

Consider the sequence {  } generated by the modified 

generalized Newton iteration (9). If          for some 

 , then      solves the AVE (1). 

Lemma 3. [1] Under the assumption that               ‖(  

 )  ‖   
 

 
 for any diagonal matrix   with diagonal 

elements of    or  , the modified generalized Newton 

iteration (9) converges linearly from any starting point to a 

solution  ̅ for any solvable AVE (1). 

Proposition 4. [1] Let ‖   ‖  
 

 
 and ‖ (  )‖   , for 

all k. Then, the AVE (1) is uniquely solvable for any b and 

the modified generalized Newton iteration (9) is well 

defined and converges linearly to the unique solution of  

the AVE (1) from any starting point   . 

3.  COMPUTATIONAL RESULTS 

We used MATLAB 7.1 to compare our modified 

generalized  Newton method (9) (MGNM) with the 

generalized Newton method (7) (GNM) on a random 

solvable AVE with fully dense matrix         and 

n=100, 200, 500, 1000.  

Our stopping criterion for  the methods (7) and (9) is 

‖   | |   ‖    , in which        or      . 

Therefore, overall 800 solvable AVEs is solved. 

We divide our numerical experiments in two categories. 

One of  those is corresponding to the precision as   
     summarized in Table 1. The other one is 

corresponding to the precision         as summarized 

in Table 2. In these tables, NS denotes the number of 

solved problems, whereas AV denotes the average number 

of iterations. 

As Table 1 shows, our method (9) and the generalized 

Newton method (7) have almost similar behavior in the 

case of         when        . For        , our 

method solves all problems with a smaller average number 

of  iterations whereas the generalized Newton method 

cannot solves all of  them. The difference will be 

clearer in Table 2 for any n. We notice that the 

generalized Newton method cannot solve any problem of 

dimension n = 500, 1000. Furthermore, for n = 100, 200, 

our method can solve all of problems with a small number 

of  iterations, but the generalized Newton method fails in 

most cases. 
Table 1.      Numerical results for precision         

 100 200 500 1000 
GNM MGN

M 
GNM MGN

M 
GNM MGN

M 
GNM MGNM 

NS 99 100 98 100 86 100 63 100 
A

V 
2.65 2.52 2.72 2.52 2.83 2.69 2.93 2.79 

 
Table 2.      Numerical results for precision          

 100 200 500 1000 
GNM MGN

M 
GNM MGN

M 
GNM MGN

M 
GNM MGNM 

NS 59 100 18 100 0 83 0 42 
A

V 
2.83 2.59 3.22 2.9 0 2.84 0 2.97 

4.  CONCLUSION 

We have proposed a fast linearly convergent modified 

generalized Newton method for solving the NP-hard 

absolute value equation    | |      under certain 

assumptions on A. We proved that our method has all of 

the properties of the generalized Newton method. 

Numerical experiments over 800 random solvable AVEs 

showed that, in terms of successfully solved problems and 

the average number of iterations, our method works better 

than the generalized Newton method for increased 

accuracy and large n. 
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 حل ابتکاری مساله کوله پشتی چند انتخابی با امکان عدم انتخاب از سبد

 y.malekian@in.iut.ac.ir ،، دانشگاه صنعتی اصفهان ، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع* یاسر ملکیان

صنایع و سیستمها ، دانشگاه صنعتی اصفهان ،  هیأت علمی دانشکدهسید حمید میرمحمدی ، عضو 

h_mirmohammadi@cc.iut.ac.ir 

با متحمل شدن هزینه عدم  هر سبد،از  یک قلم حداکثردر این مقاله، مساله کوله پشتی چند انتخابی با امکان انتخاب  چکیده:

برای مساله مذکور حریصانه ابتکاری  الگوریتم دوابتدا مدل ریاضی مساله مذکور ارایه و سپس  انتخاب، بررسی شده است.

مساله با ابعاد بزرگ، با جواب بهینه  4مساله کوچک و  6ابتکاری برای  یها تمیالگورپیشنهاد شده است. در انتها عملکرد 

 آمده است به دست GAMS افزار نرم بهینه از حل مدل ریاضی مساله ، توسط یها جوابمقایسه شده است. 

 مساله کوله پشتی ، کوله پشتی چند انتخابی با امکان عدم انتخاب از سبد ، الگوریتم ابتکاری کلمات کلیدی:

                                                           

 *ارائه دهنده

 

 مقدمه .1

خطی گسسته  یزیر برنامه یا هیپامسایل  مساله کوله پشتی از

هست که تالش برای حل آن به بیش از یک قرن قبل 

به حاالتی از این  عموماًمسایل تخصیص  . مدلسازیگردد یبرم

-NP. تمام حالتهای مساله کوله پشتی شود یممساله منتهی 

Complete  گونه نیاآوردن جواب بهینه  به دستهستند و 

 [3 ,2]. نیست ریامکان پذ یا چندجملهمسایل در زمان 

 مساله کوله پشتی چند انتخابی .1.1

قلم  حاوی  سبدهاهر کدام از سبد داریم که  در این مساله 

 ، هر قلم کاالیی دارای سود  کاال هستند. 

. از هر سبد هست.  و هزینه )وزن( 

حتما و فقط باید یک قلم کاال انتخاب شود و مجموع هزینه 

)سرمایه در  کاالهای انتخاب شده نباید از عدد ثابت 

دسترس( تجاوز کند. هدف بیشینه کردن سود با توجه به 

اشاره کرده که  8791در سال  ناوسمحدودیت سرمایه است. 

از  یرخطیغمساله بودجه بندی و تبدیل مساله کوله پشتی 

مساله  [4]کاربردهای مساله کوله پشتی چند انتخابی است.

ه ریزی منو، تعیین اجزای کوله پشتی چند انتخابی در برنام

، حل مساله [5]کردن احتمال خرابی  نهیکممتصل سری برای 

 ، و ... کاربرد دارد. [1] تخصیص کلی

.   مساله کوله پشتی چند انتخابی با امکان عدم 1.1

 انتخاب از سبد

است  نیچن نیاتی چند انتخابی این حالت از مساله کوله پش 

یک قلم کاال را انتخاب  ،سبد از هر توان یمکه در آن حداکثر 

ام، هزینه  و در ازای انتخاب نکردن هیچ کاالیی از سبد  کرد

. در این مقاله ما به بررسی این مساله شود یمبه ما تحمیل  

 زیر است: به صورت. مدل ریاضی مساله میا پرداخته

 

 

 

 

 

 
چند انتخاابی باا   حل ابتکاری برای مساله کوله پشتی  .1

 امکان عدم انتخاب از سبد

الگوریتم حریصانه  ،الگوریتم حریصانه کوله پشتی سادهبر اساس 

 ام از سبد  . با انتخاب آیتم برای مساله فوق ارایه شده است

 و از متحمل شدن هزینه  میکن یمرا کسب  ام، سود 

از گنجایش کوله پشتی را از  و به اندازه  میکن یمیری جلوگ

. پس اولین الگوریتم حریصانه ابتکاری را چنین میده یمدست 

 :میده یمارایه 

را محاسبه  ام، مقدار  ام از سبد  برای هر قلم : 8گام 

به ،  در یک لیست به نام  باهمرا  آمده به دستو کل مقادیر  میکن یم

 امین قلم این لیست بنامید. را وزن    .میکن یمنزولی مرتب  صورت

         ، 

  ،   میده یمقرار : 2گام 
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شود و قرار ام لیست انتخاب می  باشد قلم :  اگر 3گام 

وکلیه اقالمی که با قلم مذکور دارای سبد  دهیم می

 گردند.حذف می ام( از لیست  باشند، ) به جز قلم مشترک می

)در گام   دهیم، قرار میLام در لیست  را برابر با شماره قلم  :  4گام 

ام را از لیست  قبلی ممکن است شماره اقالم تغییر کرده باشد( و بعد قلم 

مانده کنیم )برابر با تعداد  اعضای باقیرا به روز می کنیم و حذف می

 دهیم(.قرار می لیست 

در غیر اینصورت به  میشو یممتوقف  یا  اگر : 5گام 

  .میرو یم 6گام 

 .میرو یم 3و به گام  دهیم قرار می :6گام 

ها باشد  ی بزرگتر از ا مالحظهقابل  به طورها  وقتی همه 

و مقدار منبع در دسترس آنقدر کم باشد که به ناچار نتوانیم از 

سبدها انتخابی داشته باشیم ، الگوریتم باید طوری  بعضی از

رفتار کند که حتی المقدور اقالم را از سبدهایی انتخاب کند که 

. برای مقابله با این مشکل الگوریتم هزینه کمبود بیشتری دارند.

 :میکن یمحریصانه ابتکاری دیگری بنام الگوریتم دوم تشریح 
و را  و  ام ،مقادیر  م از سبد ا برای هر قلم : 8گام 

 به صورتدر یک لیست  باهمآمده را  به دستو کل مقادیر  میکن یممحاسبه 

را وزن قلم  . مشیخوان یم( Lو لیست اصلی ) میکن یمنزولی مرتب 

)به ازای هر قلم دو عضو در لیست  امین عضو این لیست بنامید.مرتبط با  

L .)وجود دارد          ، 

 ،   میده یمقرار : 2گام 

بود به  امین مقدار در لیست مرتب شده اصلی، از نوع  اگر : 3گام 

 .میرو یم 5به گام  در غیر اینصورت میرو یم 4گام 

 های اقالمی را که در سبدی قرار دارند که متناظر با  :  4گام 

 به صورت است ، در دیگری بنام لیست موقتی  Lامین مقدار در لیست 

 کنیمنزولی مرتب می

 بنامید. امین قلم لیست ن را وز ،     میده یم: قرار 4.8گام 

 ام لیست  باشد: قلم مرتبط با مقدار  : اگر 4.2گام 

وکلیه اعضای مرتبط با  دهیم شود و قرار میانتخاب می

حذف  ام( ، از لیست  kقدار )بجز م Lامین مقدار لیست  سبد متناطر با 

رویم. در غیر اینصورت می 6کنیم و به گام را خالی می گردند و لیست می

و به گام  t=t+1دهیم نیست ، قرار می ام ، اخرین قلم لیست   tاگر قلم 

را خالی  است لیست  ام ، آخرین قلم لیست  tرویم و اگر قلم می 4.2

 رویم.می  6کنیم و به گام می

انتخاب  Lام لیست  باشد قلم مرتبط با عضو  اگر  :5گام 

وکلیه اعضای مرتبط با سبد  دهیم شود و قرار میمی

-حذف می ام( ، از لیست  k)بجز مقدار  Lامین مقدار لیست  متناطر با 

 گردند.

)در گام   دهیم، قرار میLام در لیست  را برابر با شماره عضو   :6گام 

ام  تغییر کرده باشد( و بعد عضو  Lقبلی ممکن است شماره اعضای لیست 

کنیم )برابر با تعداد  اعضای روز می را به کنیم و را از لیست حذف می

 دهیم(.قرار می مانده لیست باقی

در غیر اینطورت به  میشو یممتوقف  یا  اگر  :9گام 

 .میرو یم 1گام 

 .میرو یم 3و به گام  دهیم قرار می :1گام 

 نتایج عددی .3

ر طراحی مسایل این بخش از توزیع د [5]با توجه به مرجع 

. با توجه به بازه انتخابی برای میا کردهیکنواخت گسسته استفاده 

. بازه انتخابی میا کردهمساله طراحی  رده 9ها  و  ،   

آمده است.  8ول ها برای هر نوع مساله در جد و  ،   

.  میا گرفتهدر نظر  مساله تعداد متفاوتی برای  ردهدر هر 

در نظر گرفته شده  4برابر و برابر با  باهم سبدهاتعداد اقالم 

نوع  6و بدین ترتیب  است. 

نوع مساله با ابعاد بزرگ طراحی  4مسله با ابعاد کوچک و 

نمود تصادفی از  81هر نوع مساله  (. برای2)جدول  میا کرده

، برای هر نوع مساله میانگین  2مساله ایجاد کرده و در جدول 

جواب هر دو الگوریتم ابتکاری با میانگین جواب بهینه که از 

آمده،  به دست GAMS افزار نرمطریق حل مدل ریاضی توسط 

 مقایسه شده و درصد خطای هر کدام آمده است.

 .8جدول 

 

  

Class 

[40-100] [40-100] [40-100] 1 

[100-500] [40-100] [40-100] 2 

[1000-2000] [40-100] [40-100] 3 

[50-200] [40-100] [40-100] 4 

[50-100] [100-500] [100-500] 5 

[50-350] [100-500] [100-500] 6 

[50-1000] [100-500] [200-1500] 7 

 

 .2جدول 
Opt. Err.2 Alg.2 Err.1 Alg.1 W R Class Prob. 

1261.3 4.3% 1208.3 9.7% 1140.2 900 15 1 1 

1258.5 4.8% 1198.1 13.6% 1087.6 900 15 2 2 

1251.3 12.3% 1097.8 15.2% 1061.1 900 15 3 3 

5646.1 3.8% 5433.6 5.5% 5232.3 3000 15 6 4 

1781.3 7.5% 1647.7 12.8% 1552.8 1500 20 4 5 

3286.7 1.0% 3254.7 1.7% 3231.8 1500 20 5 6 

113383.3 3.9% 108998.0 0.5% 112860.4 60000 500 6 7 

42611.8 3.0% 41318.0 16% 35745.2 30000 500 3 8 

288171.4 2.4% 281344.9 0.6% 286315.0 150000 1000 6 9 

851421.0 2.7% 828621.8 0.7% 845226.4 150000 1000 7 10 

  در مسایل با ابعاد بزرگی که  شود یماهده که مش گونه همان

ها ندارند الگوریتم اول جواب بهتری  ی با دار یمعنها فاصله 

ولی در مسایل کوچک یا مسایلی که هزینه کمبود  دهد یمارایه 

چشمگیر بااالتر اسات و مقادار منباع در دساترس کام        به طور

 . کند یم است، الگوریتم دوم بهتر عمل
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 1 ارائه دهنده*

در مدیریت بازار یابی برای رتبه  (OWA)کاربرد عملگرهای ترتیبی وزنی 

 بندی مشتریان
 resheikh2013@gmail.com ،شاهرود، دانشگاه صنایع و مدیریتگروه عضو هیأت علمي  ،*رضا شیخ

 maziyar.maleki@gmail.com، دانشگاه شاهرود،  MBAدانشجوی کارشناسي ارشد ،مازیار ملکي

 shahab.lesani@gmail.com، دانشجوی کارشناسي ارشد مدیریت اجرایي دانشگاه عالممه طباطبایي، شهاب لساني

آنها انجام داده و بر  یریپذ سکیها  را بر اساس  ر نهیگز یمهم است تا رتبه بند رانیمد یبرا یریگ میدر تصم چکیده:

قادر است میزان   OWA.  عملگر دیاز آنها استفاده نما یدر اتخاذ استراتژ سکیر رشیپذ تیشرکت و قابل تیحسب موقع

 سکیگزینه نهایي وارد نماید با توجه به حاالت مختلف ر نتخابریسک پذیری و ریسک گریزی افراد را محاسبه و آنرا در ا

 اریشرکت را بر اساس مع انیتالش شده تا مشتر قیتحق نیبدست آورد.در ا انیمشتر یبرا يتفاوتم یها یرتبه بند ،یریپذ

 .نمود یرتبه بند OWA يوزن يبیترت یو با کمک روش عملگرها CLV اریاز جمله مع  يمهم یها

  .، تصمیم گیریسکیر،یرتبه بند ،یارزش دوره عمر مشتر،  يوزن يبیترت یعملگرها  کلمات کلیدی:

   مقدمه .1

 aggregationطي دو دههه ی گذشهته عملگرههای جمعهي      

opperators  بسیاری معرفي شده اند که میتوانند بر پایهه ی )

مفاهیم منطق فازی در تصمیم گیری های غیر کالسیک به کار 

عملگر ". از بین این عمل گرهای  جمعي، روش [1]گرفته شوند

کاربرد وسیعي یافتهه اسهت،    OWAیا  "میانگین وزندار ترتیبي

چرا که هنگهام اسهتفاده از ایهن عملگهر در تصهمیمگیری چنهد       

معیاره، اولویت ها و ارجحیت ههای ذهنهي تصهمیم گیرنهده بهه      

بر خهال    OWAعنوان خوش بیني و بد بیني انعکاس میابد.  

سههایر روش هههای تصههمیم گیههری کالسههیک، میتوانههد درجههات 

. بهه طهوری   [2]مختلفي از ریسک پذیری را در خود جای دهد 

که در زمان رتبه بندی گزینه ها بهه ازای ههر درجهه از ریسهک     

پذیری مورد نیاز، رتبه بندی هماهنگ با آن را به دست میدهد. 

روش هههایي در بررسههي ادبیههات تحقیههق مشههاهده میشههود کههه 

فقط میتوانند ریسک گریهز تهرین    AHP , TOPSISهمچون 

را بهه   OWAحالت ممکن را انعکاس دهند. این خاصیت مهم، 

ابزار بسیار مناسبي برای تصمیمگیری ههای مهدیریتي  تبهدیل    

میسازد، به ویژه در مدیریت بازاریابي که تلقي مشتریان از یهک  

یها جمهع    شهرکت، و برداشهت ذهنهي مهدیران از یهک مشهتری      

مشههتریان شههالوده ی تصههمیم گیههری هاسههت. بههه خصههو  در 

مهیالدی معرفهي شهده اسهت،      0891بازاریابي نوین که از دههه  

روابط بین انساني مشتریان و اعضای سازمان اهمیهت بیشهتری   

 پیدا کرده است.

 (OWA) یبیوزندار ترت نیانگیعملگر م .2

ا  گیری، افراد ریسک پذیر بهر روی خهو   متصمیدر یک مسأله 

خوب یک گزینه و افراد ریسک گریز بهر روی خهوا  بهد یهک     

مهي کننهد و آنهرا مهالت انتخهاب خهود قهرار مهي          گزینه تأکید

 قادر است میهزان ریسهک پهذیری و     OWA عملگر .[3]ددهن

ریسک گریزی افراد را محاسبه و آنرا در انتخهاب گزینهه نههایي    

. اگههر معرفههي شههد  Yager  وارد نمایههد. ایههن روش توسههط 

یک مجموعه از داده هها شهوده و بهردار                 

وزن متنههههههههههاصر بههههههههههه ایههههههههههن صههههههههههورت  

∑ و         باشد:   
 
؛ آنگاه عملگهر جمعهي         

F :برابر خواهد بود با 
              ∑    

 
      

مقدار بزرگ مجموعه مرتب شده صهعودی  امین i،   که در آن 

 است.   به نزولي مجموعه

 OWAریسک پذیری در  .3

را در  OWA یا ریسک پذیری، موقعیت عملگهر  orness درجه

. [4]یدههد منشهان   مهاکزیمم(    or مینیمم( وand  بین روابط

بهتر و درجه بیانگر میزان تأکید تصمیم گیر بر روی مقادیر  این

صها و یها همهان ریسهک پهذیری و     یا بدتر یک مجموعه از شاخ

به صورت زیهر   orness درجه تصمیم گیر است. ریسک گریزی

 :تعریف مي شود

       
 

   
∑        

 

   

 

Orness   ههر چهه مقهدار   خواههد داشهت.    0و  1مقداری بهین 

orness      بیشتر باشد، میزان خوش بینهي و یها ریسهک پهذیری

 کمتهر  orness تصمي مگیر بیشتر خواهد بود و هر چهه مقهدار  
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گریهزی تصهمیم گیهر بیشهتر     باشد، میزان بدبیني و یها ریسهک   

درجه ی خوشبیني  با OWA خواهد بود. بطور کلي یک اپراتور

معههر  یههک تصههمیم گیههر ریسههکوذیر بههوده و بهها  1.0بههاالتر از 

orness   معر  یک تصمیم گیر ریسک گریز است.  1.0زیر 

با کمیت سنج  انای مومن می      OWAترکیب  .4

 فازی

 کمیهت سهن   با وجود مجموعه ای از نقشه ههای معیهار و یهک    

در ارتباط  "عبارت"مي توان با استفاده از یک  Q مفهومي فازی

معیارهای ارزیهابي بهه ترکیهب نقشهه هها پرداخهت . مه ال بها          با

ذیهل مهي تهوان بهه ترکیهب معیارهها پرداخهت :         عباراتي مانند

همهه معیارهها مهي بایهد     "،  "شوند بیشتر معیارها باید برآورده"

معیارهها مهي بایهد بهرآورده      نیمهي از حداقل "،  "برآورده شوند 

 این نوع از روشها را ارزیابي چند معیار ه هدایت شده بها  ."شوند

سه گهام   این روش شامل [5].کمیت سن  های فازی مي نامند

، ثانیها،   Qاوال، مشخص کردن نوع کمیت سن   اصلي مي شود:

و سهرانجام،   Qتولید یک دسته از وزن های ترتیبي مربهوط بهه   

 و ارزیابي مربوط به موقعیت هر کدام از گزینه ها. محاسبه

 محاسبه بردار وزن از کمیت سج  اای زبانی  .5

ارائه کرد بردار وزن از کمیت  0888در  Yagerدر روشي که 

 سن  های زباني به صورت زیر استخراج میگردند:

    (
 

 
)   (

   

 
)           

نیهز   Qتعداد شاخص ها مي باشهد.    nشماره شاخص و  iکه 

فهازی را   اک ریهت مفههوم   کهه اسهت   زبهاني سهن    کمیت یک

محاسهبه بهردار وزن عملگهر تجمیهع      منعکس نمهوده و بهرای  

 استفاده م یشود و به صورت ذیل نشان داده مي شود:

     {

              
   

   
                

          

(a,b)   .بازه کمیت سن  میباشند 

 OWA  رتبه بجدی مشتریان با .6

طي دو دهه ی گذشته شرکت ها در یافته اند که حفظ 

مشتریان موجود بسیار کم هزینه تر از بدست آوردن مشتریان 

جدید است، پس درت صحیح از مشتریان و نظارت بر تعامل 

و توجه  طارتبا آنان الزمه ی مدیریت روابط مشتریان است.

 یضامن بقا تبلند مدتواند در  يم مهمتر انیبه مشتر شتریب

 یبند تیاولو و انیمشتر يابیرابطه ارز نیدر ا سازمان باشد.

 رشیسازمان در پذ بهتر منابع صیتواند منجر به تخص يآنها م

اما در روش های سنتي و رای  رتبه  باشد. انیمشتر سفارشات

بندی مشتریان، تنها سودآوری مالي مستقیم آنها معیار قرار 

میگیرد. حال آنکه در شرایط پویای امروز، برای اتخاذ تصمیمات 

 لاستراتژیک مي بایست رویکردی آینده نگرانه تر داشت و عوام

مشتری عمده یک شرکت  0دیگر را نیز سنجید. در این تحقیق 

 0امین مواد شیمیایي معدني مورد مطالعه قرار گرفتند. این ت

(سازگاری با محیط CLV ،2( 0مشتری تحت معیار های: 

( 4(گشایش مسیر برای تعامل با بازار جدید، و  3زیست، 

NPS با یکدیگر مقایسه و رتبه بندی شدند. بدیهي است برای ،

س نیاز به سنجه های کیفي ح 3و  2مقایسه عوامل شماره 

میشود، لذا از معیار های زباني برای اندازه گیری آنها توسط 

متخصصین استفاده شده است. سوس برای وزن دهي به معیار 

سن  های زباني بهره گرفته شده  تو کمی OWAها از روش 

است تا عالوه بر رتبه بندی سنتي، بتوان وزن دهي متناسب با 

 میزان ریسک مربوطه را انجام داد.
  مشتریان

  الف ب ج د ه

ها
یار
مع

 

040 041 302 832 001 0 

 2 زیاد کم متوسط متوسط کم

 3 زیاد کم متوسط کم کم

6 6 7 9 9 4 

 :  ماتریس اولیه تصمیم گیری0جدول

 نتای  تحقیق .7

بر اسهاس معیهار    CLVدر این تحقیق مشتریان عالوه بر معیار 

رتبه بندی شهدند.   OWAهای مهم دیگر و با استفاده از روش 

( و در حالههت 1.3و1.9برابههر    (a,b)در حالههت ریسههک پههذیر  

( انتخاب شهد. نتهای  ایهن ارزیهابي در     1و1.0ریسک گریز برابر  

 2حالت های ریسک پذیر و ریسهک گریهز و سهنتي در جهدول     

 آمده اند:
  رتبه بندی در حاالت مختلف

 ریسک پذیر گریز ریسک سنتي

 الف 0 2 0

ان
ری
شت
م

 

 ب 4 3 0

 ج 2 0 4

 د 3 0 3

 ه 0 4 2

 :  رتبه بندی مشتریان در حاالت مختلف2جدول 

همانطور که مشاهده مي شهود بها توجهه بهه حهاالت مختلهف       

ریسک پهذیری، رتبهه بنهدی ههای متفهاوتي بهرای مشهتریان        

بدست میآید که بر حسب موقعیت شرکت و قابلیهت پهذیرش   

 از آنها استفاده کرد.ریسک در اتخاذ استراتژی مي توان 
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Abstract: In this paper, a new numerical scalarization method based on scalarization approach by 
Pascoletti and serafini (SP( , )a r ) is presented for finding an approximation of the Pareto front of multi-

objective optimization problems. The proposed method is applied to one test problem, including 
nonconvex, disjoint and local Pareto front problems. The results show that the proposed method denoted 
is more efficient, robust and in some situations more accurate than the existing methods such as the NBI 
and KH methods. 
Keywords: Multi-objective optimization, Pareto front, KH method, NBI method, Nonlinear and 
Nonconvex optimization.  

1.  INTRODUCTION 

One of the most important issues in multi-objective 
optimization problems (MOPs) is finding Pareto optimal 
points on Pareto front. MOP is the process of simultaneously 
optimizing two or more objectives subject to certain 
constraints. A multi-objective optimization problem (MOP) 
in which at least two or more objective are conflicting is 
given by 

 


 
1

MOP :min ( ) ( ), , ( ) .
px X

f x f x f x   (1) 

Where 
nx R  is a nonempty feasible set, and f  is a 

vector-valued function composed of p  (  2p  ) real-

valued functions. The image of X  under f  is denoted by 

: ( ) pY f X R   and referred to as the image space. 

When the objective functions conflict with each other, no 
single solutions can simultaneously minimize all scalar 

objective functions ( )
k
f x ,  1,2, ,k p . Therefore, it is 

necessary to introduce a new notion of optimality or Pareto 
efficiency, which is an important criterion for evaluating 
economic and engineering systems. 

For ˆ, py y R , 

  ˆy y  means  ˆ
k k
y y  for all  1,2, ,k p , 

 ˆy y≦  means  ˆ
k k
y y   for all  1,2, ,k p , 

  ˆy y  means ˆy y≦  but  ˆy y  . 

Definition 1.1. A feasible point 
 x X  is called 

                                                           
1 Corresponding Author. Email: eskhor@aut.ac.ir 

 a weakly efficient solution of MOP (1), if there is no 

other x X  such that
( ) ( )f x f x . If 

 x X  is 

weakly efficient then 
( )f x  is called a weakly 

nondominated point. 

 an efficient solution of MOP (1), if there is no other 

x X  such that
( ) ( )f x f x . If 

 x X  is 

efficient then 
( )f x  is called a nondominated point. 

The set of all weakly efficient and efficient solutions of 

MOP (1) are denoted by 
WE
X  and

E
X , respectively. We 

call this image, weakly nondominated solutions and 

nondominated solutions and denoted by 
WN
Y  and 

N
Y  

respectively. The goal of a MOP is to identify 
WN
Y  or 

N
Y  

which is able to represent the Pareto front.  

Definition 1.2. The point   
1
, ,I I I

p
y y y  in which 


  min ( ), 1, ,I

i ix X
y f x i p , is called the ideal point of 

MOP (1). 
In the remainder we proceed as follows: In Section 2, the 

new scalarization method based on SP(a,r) scalarization is 

proposed. In Section 3, the proposed method is applied to 
one test problem and the results are compared with the 

results from NBI and KH methods, see [1],[2]. Finally, 
conclusions are presented in Section 4. 
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2.  DESCRIPTION THE PROPOSED METHOD (PM) 

Consider to the MOP (1). Let 
i
f   for 1, ,i p   be 

the respective optimal valued of min ( )x X i
f x . The ideal 

point is denoted by  1
, ,

T

p
f f f    . Then, the ideal 

point need to be shifted to origin, therefore the objective 
function are redefined as 

min

max min

( )
( ) , 1, ,i i

i

i i

f x f
f x i p

f f


 


   (2) 

Where  
max
min

1

max
( ), , ( )

mini i p i
f f x f x

 
 

  
 

  
 
 

 . 

In the rest of this section it is assumed that the ideal 
point is equal to zero and the objective functions are non-
negative. Then the set  

2 1
{ | , 1, 0}

p
p p

p i
P p R p p


   


  

≧
 

 is defined (
2
.  is the Euclidean norm). Assume that the 

(quasi) normal direction according to suggested Das et 

al.[1] is equal to n  e  where   is p p  pay-off 

matrix and (1, ,1)Te   is a 1p   vector. This 

(quasi) normal direction is independent of the scales of 
the objective functions. Now the set 

ˆ ˆ{ | ; , , }S s s p t n p P t R n      e  

is defined. Fig.1 illustrated a description of proposed 
method for a two objective problem. 
The idea of proposed method is to find all Pareto optimal 

point on Pareto front. Hence, the optimization problem 
must be solved is: 

 

Fig 1: Description of Proposed method (PM). 

min

. : ( )

, , .

p

t

s t s f x R

x X t R s S

 

  
≧

  (3) 

Theorem 3.4: A point ( , )t x  is an optimal solution of the 

scalar problem (3), with n  e  and p̂ P , if and only 

if ( , )t x  is an optimal solution of SP( , )a r  [3] with 

ˆa p  andr n . 

3.  NUMERICAL EVALUATIONS 

In this section, one example from [4] is used to demonstrate 
the accuracy and effectiveness of the proposed method. 
The Comet problem 

The comet problem is a three objective problem. This 
problem taken from [4] carries its name due to the shape of 
the image set which look like a comet with a small broad 

and a larger narrow part. The results of solving the 
comet problem by the PM method and the KH and 
NBI methods are presented in Table 1. Fig.2 illustrate 
an approximation of Pareto front by the PM method. 

 

Fig.2: The PM method with 669 iterations for Comet test 
problem 

4.  CONCLUSIONS 

In this paper a new numerical method based on 
Pascoletti and Serafini scalarization for construction an 
approximation of the Pareto front was proposed. The 
method generates a good distribution of the entire Pareto 
front for both convex and nonconvex Pareto front. 

 
 

TABLE 2: NUMBER OF ITERATIONS, CPU TIME (S), NUMBER OF 

PROBLEM VARIABLES, NUMBER OF NONLINEAR INEQUALITY 

CONSTRAINTS, NUMBER OF NONLINEAR EQUALITY CONSTRAINTS, 
NUMBER OF GENERAL LINEAR CONSTRAINTS, NUMBER OF PARETO 

POINTS OBTAINED BY PM METHOD AND THE KH AND NBI METHODS 

FOR COMET TEST PROBLEM. 
 

Method NI CPU 
Time 

NPV NNIC NNEC NGLC NPP 

PM 669 1.903 4 3 0 0 90 

KH 682 5.820 4 3 0 0 63 

NBI 110 1.888 5 2 3 2 17 
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دهی  های سرویس دهنده با ظرفیت نامحدود، هدف کمینه کردن هزینه یابی مراکز سرویس در مسأله مکانچکیده:
های خوبی، در زمان معقول برای این  حل های فراابتکاری راه بوده و روش NP-hardاز نوع  باشد. این مسأله می

 )ازدحام(سازی انبوهلگوریتم ژنتیک و الگوریتم ، اتابووجوی  این مقاله، سه روش جستنمایند. در  مسائل ارائه می
اند. نتایج  مورد مقایسه قرار گرفتهجدیدی ی  شیوهبا دست آمده  سازی شده و نتایج به تحت شرایط یکسان پیاده ذرات

 .آزمایشات نشان داده است که به طور کلی الگوریتم ژنتیک روش بهتری برای حل این مسأله است

 .زی ذراتسا انبوه، الگوریتم ژنتیک، الگوریتم تابوجوی یابی، جست مکان:کلمات کلیدی

                                                           

 *ارائه دهنده

 مقدمه. ۱
یأأأأأأأأأأأابی مراکأأأأأأأأأأأز بأأأأأأأأأأأا ظرفیأأأأأأأأأأأت    مسأأأأأأأأأأأأله مکأأأأأأأأأأأان 

 Uncapacitated Facility Location)نامحأأدود
Problem) یأأأأأأابی تعأأأأأأدادی از مراکأأأأأأز   ، شأأأأأأامل مکأأأأأأان

دهنده با ظرفیت نامحدود برای کمینه کأردن مجمأوع    سرویس
دهی از این اماکن بأه محأل    ثابت و متغیر سرویسهای  هزینه

 .باشد تقاضاها می
 هأأأایی سأأأازی فراابتکأأأاری از جملأأأه روش  هأأأای بهینأأأه  روش

له مأأورد اسأأتفاده قأأرار هسأأتند کأأه بأأرای مواجهأأه بأأا ایأأن مسأأأ 
از روشأأأأهای انبأأأأوه سأأأأازی  [3-1]انأأأأد. در مراجأأأأ   گرفتأأأأه

و  (GA) ، الگأأأوریتم ژنتیأأأک  (PSO))ازدحأأأام( ذرات 
له استفاده شده است. این مسأ حلبرای  (TS)تابو  جستجوی

ی ایأأن سأأه روش در  متاسأأفانه گأأزارش مشاصأأی از مقایسأأه 
 نوشأتار حاضأر  هدف اصألی  یک بستر یکسان موجود نیست.

الأأأ کر در یأأأک محأأأیط  مقایسأأأه سأأأه روش فراابتکأأأاری فأأأو  
افأزار   در نأرم  . به این منظور سه روش فأو  باشد مییکسان 

MATLAB هأا از منظرهأای    ردیدند و نتایج آنسازی گ پیاده
ماتلف مورد مقایسأه واقأ  گردیأد. پارامترهأای اسأتفاده شأده       

سأأتد در روش  در هأأر یأأک از سأأه روش بأأه شأأر  زیأأر ا     
 01مأأأدت ممنأأأوع بأأأودن هأأأر حرکأأأت تأأأا جسأأتجوی ممنأأأوع  

 01( GAتکرار اسأت. جمعیأت اولیأه در الگأوریتم ژنتیأک)     
 باشد. کروموزوم باینری می

( نیأز بأرای   PSOسأازی ذرات)  الگوریتم انبوهجمعیت اولیه 
و  c1دهنده، ضأرای    مثال برابر با تعداد اماکن سرویس هر
c2  در نظأأأر گرفتأأأه شأأأده اسأأأت. در مقأأأا ت    2/05برابأأأر

مشأأأابه عمومأأأا بأأأه منظأأأور مقایسأأأه، زمأأأان اجأأأرا و درصأأأد  
شأود. در ایأن مقالأه بأر      رسیدن بأه جأواب بهینأه گأزارش مأی     

انأأد.  مقایسأأات انجأأام شأأدهگراییی   هماسأأام معیأأار پیشأأنهادی 
میأأأأزان خخأأأأای خروجأأأأی روش معیأأأأار پیشأأأأنهادی مقایسأأأأه 

تا آنجا که بررسی شده اسأت مقایسأات قبلأی بأه ایأن       است؛که
ی  ترتیأأ  انجأأام نشأأده اسأأت و بأأه نظأأر میلفأأان، ایأأن شأأیوه        

 کند. تری از کارایی الگوریتم را ارائه می مقایسه دید روشن

گأأوریتم همگأأرا شأأده اسأأت،   د گأأوییم یأأک ال معیأأار همگرایأأی 
میأأأأأزان خخأأأأأای  errکأأأأأه در آن   err ≤Єهرگأأأأأاهد

یک  Єالگوریتم)اختالف جواب تولید شده با جواب بهینه( و 
حأأأد آسأأأتانه مناسأأأ  اسأأأت. بأأأا اسأأأتفاده از تعریأأأف فأأأو ،         

زمأأان دزمییاه همگراییی کنأأیمد معیارهأأای زیأأر را تعریأأف مأأی 
سأأأپری شأأأده از ابتأأأدای اجأأأرای الگأأأوریتم تأأأا همگأأأرا شأأأدن   

 الگوریتم.

د درصأأد اجراهأأایی کأأه الگأأوریتم همگأأرا  فرکییا ه همگراییی 
 شده است.

ی اصألی   د تعداد دفعات تکرار حلقأه تعداد تکرار تا همگرای 
 الگوریتم تا همگرایی.

-ORمثأأأأأأأأأأأال از  01هأأأأأأأأأأأر روش روی : .  تییییییییییی ای  ۲
Library(cap71, cap72, cap73, cap74 
,cap101, cap102, cap103, cap104, 

cap131, cap132, cap133, cap134)[4] ،011 
بأأار اجأأرا شأأد. هأأر اجأأرای هأأر الگأأوریتم وقتأأی یکأأی از سأأه  
شرطد )الف( همگأرا شأدن، )ب( رسأیدن تعأداد تکرارهأا بأه       
مقأأأدار از پأأأین تعیأأأین شأأأده یأأأا )ا( حأأأداکثر زمأأأان از قبأأأل   

یابأد. در هأر آزمأاین     مشاص شده، صاد  شأوند خاتمأه مأی   
Єمان اجرا و حداکثر تعداد ، حد آستانه همگرایی، حداکثر ز

ر تکرار هر سه الگوریتم یکسان و مناس  آزماین مدنظر د
(د میأأانگین زمأأان تأأا  0)نظأأر گرفتأأه شأأده بأأوده اسأأت. شأأکل   

دهأأأأد. در ایأأأأن  همگأأأرا شأأأأدن هأأأر الگأأأأوریتم را نشأأأأان مأأأی   
حأأأد آسأأأتانه همگرایأأی، حأأأداکثر زمأأأان اجأأأرا و  ،Єآزمأأاین، 

ای بأأزرد در نظأأر گرفتأأه    حأأداکثر تعأأداد تکأأرار بأأه انأأدازه   
کمتأرین   GAاند که حتما هر سه الگوریتم همگرا شوند.  شده
 بیشترین زمان محاسباتی را دارند. PSOو 
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 د میانگین زمان تا همگرایی0شکل

دهأأد. در  (د میأأانگین خخأأای سأأه روش را نشأأان مأأی 1)شأأکل
ایأأن آزمأأاین بأأرای مقأأادیر ماتلأأف حأأد آسأأتانه همگرایأأی،        

کمتأرین و   GAحداکثر زمان اجرا و حأداکثر تعأداد تکأرار،    
PSO .بیشترین خخا را داشته است 

 
 د میانگین خخا1شکل

دهأأأد. در ایأأأن  (د فرکأأأانس همگرایأأأی را نشأأأان مأأأی 3)شأأأکل
 آزماین، حد

همگرایی، حداکثر زمان اجرا و حداکثر تعداد تکأرار   آستانه
 به

ها همیشه همگرا  اند که الگوریتم ای در نظر گرفته شده اندازه
 نشوند و 
بیشأأترین  GAهأأا را بهتأأر مقایسأأه کأأرد. الگأأوریتم    بتأأوان آن

کمترین نرخ همگرایی را  PSOنرخ همگرایی و الگوریتم 
 دارد.

 
 د فرکانس همگرایی3شکل

میأأأانگین تعأأأداد تکأأأرار تأأأا همگرایأأأی را نشأأأان     (د 4)شأأأکل
بیشأأترین  PSOکمتأأرین و  GAدهأأد. در ایأأن آزمأأاین    مأأی

 GAتعأأأداد تکأأأرار را داشأأأته اسأأأت. بأأأه عأأأالوه الگأأأوریتم      
کمترین نرخ افزاین در تعأداد تکأرار مأورد نیأاز تأا همگأرا       

 شدن، با افزاین اندازه مسأله را داشته است.

 
 همگرایی د میانگین تعداد تکرار تا4شکل
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Abstract: The project control problem (PCP) consists of monitoring the project progress at some control points, finding possible 
deviations from the baseline schedule and if necessary, making some adjustments to the deviated schedule subject to the budgets, the 

existing recovering policies and the other environmental and technical possibilities in order to bring the schedule back on the right track. 
In this study and for the first time, we adapt the maximum covering location model to determine the optimal recovering policies such 

that the maximum control coverage is achieved, i.e. within the given constraints achieving a schedule which is globally as close to the 

baseline schedule as possible. In this paper, two adjustment strategies namely project compression and activity replacement are utilized 
to deal with the possible deviations from the baseline schedule.  

Keywords: Maximum Covering Location Model, Project Management, Project Control.

1.  INTRODUCTION 

In this paper, we propose a new approach within the context of 
proactive-reactive scheduling to tackle the project control problem 

(PCP) and dynamically manage the disruptions that occur during 

the life cycle of projects. In so doing, we develop a hybrid 
optimization model to assist project managers to make optimal 

operational decisions in the face of disruptions. Our model consists 

of an adapted version of the well-known maximum covering 
location model (MCLM) and a simulation model that is coupled 

with an algorithm for project crashing. The MCLM is used to 

determine the correcting scenarios such that the maximum control 
coverage is achieved. Here we consider two adjusting scenarios: 

activity crashing and activity substitution. By maximum control 

coverage, we mean determining the most appropriate adjusting 
scenarios at each control points such that when implemented the 

recovered schedule is as close to the baseline schedule as possible 

and the cost of adjustments is within the specified control budget. 
Of course, the maximum control coverage is determined in the 

light of statistical knowledge of the stochastic events which are 

obtained through the simulation model. 

2.  THE MAXIMUM COVERAGE LOCATION MODEL 

For years, operations research techniques have been applied to a 

large variety of problems to determine the optimal geographical 
locations for facilities. In covering-type facility location models, a 

source of demand is defined as covered if it is located within a 

specified distance or time from a facility. The set covering models 
seek to choose facilities among a finite set of candidate sites such 

that all demand sources are covered with a minimum number of 

facilities [1]. The MCLM used in this paper is a combination of 
various extensions developed for the maximal covering model [2].  

In the PCP, the demand of an existing point (where one or more 

activities end) is to correct the deviations from the baseline 
schedule that are observed at that point. However, it may not be 

cost-efficient or even feasible to cover the entire demand of every 

existing point. Therefore, a maximal covering-type model that 
maximizes the amount of control coverage (adjustment to possible 

deviations) subject to a resource limitation is more suitable for the 

project control. 
In this model we associate a weight parameter to each and 

every existing point and a weight to each path corresponding to its 

criticality. We also utilize a decay function to force the control 
points to be located as close to the highly weighted points as 

possible.  

3.  PROPOSED MODEL 

In this paper, two adjustment strategies namely project 
compression and activity replacement are utilized to deal with the 

possible deviations from the baseline schedule. In first scenario, by 

determining the most appropriate activities that can be compressed 
subject to a compression cost, we deal with the project's time lags. 

The second scenario that we consider for adjusting the deviations 

is activity substitution. In some projects it is possible to replace 
one or a series of activities by another activity where this new 

activity is probably more costly but has a shorter duration. The 

difference between activity replacement and compression is that by 
substituting an activity, in addition to the activities' duration, the 

precedence relations may also be changed.  

Adapted Model Formulation– In the presented model the goal is to 
maximize the percentage of deviations that can be adjusted by the 

utilized scenarios considering the budget constraint, adjustment 

capacity constraint, maximum deviation observed on each path and 
also considering the changes that a replacement causes in the 

networks activities relations. The following notation is used in the 

adapted model: 

Set 

I 

Set of existing points (existing points are the points at 

which at least one activity is finished according to the 
baseline schedule) 

J Set of project’s activities 

K Set of project’s paths 

Succ(j) Set of activity j’s successors 

Parameters 

   Weight of point i 

   Weight (criticality) of path k 

    Start time of activity j 

    Expected duration of activity j 

    Crashed duration of activity j 

     
Position of ith point (for example 3th existing point is 7th 
day (week) of project life cycle)  

      
Deviation of path k caused by deviations observed at 

point i 

      
Maximum adjustment made to path k by substituting 

activity j 

  Maximum control budget 

    Cost of crashing activity j per unit 

    Cost of substituting activity j 

         Project’s due date 

   Length of path k after disruptions 
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Decision variables 

     

Proportion of the deviation observed at point i 

that is adjusted on path k via expedition of 

activity j 

     
Proportion of the deviation observed at point i 
that is adjusted on path k via replacement of 

activity j 

   {
                                   ̅
                                                       

 

   {
                                            
                                                       

 

 

So the adapted model is as follows: 
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The objective function maximizes the total project control 

coverage, i.e. achieving the highest level of adjustments possible. 

The decay function     decreases as the distance between the start 

time of activity j (the activity that is selected to be crashed or 

replaced in order to recover from the delays) and the existing point 

i increases. As such, the decay function used in our model takes the 

form of an exponential function, namely               . 

Constraint set (1) guarantees that the amount of adjustment in each 

point and on every path does not exceed the actual deviation at that 

point. Constraint set (2) ensures that the crashing of activity j is not 

larger than its crashing capacity. This will be satisfied about the 

capacity of replacing activity j on path    by adding constraints (3). 

The amount of this capacity is the summation of     and the 

duration of j’s successors that will deleted by replacement minus 

the duration of   ̅and its possible successors. Constraint (4) ensures 

that the cost of crashing and substituting the activities is within the 

control budget. Constraint set (5) guarantees that the amount of 

adjustment on each path does not exceed the deviation of that path 

from the given due date. Here we use the simplification that on any 

path only one substitution is allowed. Constraint set (6) guarantees 

this limitation. By using constraints set (7) for each activity at most 

one of the adjusting scenarios is allowed, crashing or substitution. 

By (8) it is obvious that we can crash an activity as an adjustment 

scenario in a path only when its crashing decision variable is 1. 

Constraint set (9) is used for the substitution scenarios similar to 

constraint (8) for the crashing scenarios. To illustrate the 

constraints (10) consider the following AOA network: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

In this network if we want to replace activity 4 by  ́ whose 

successor is activity 9 not 6, then we won’t have activity 6 and so 

we can’t use it for crashing or so on. Corresponding to activity 6 

that is the successor of activity 4 but not of ́  constraint (10) will 

be as follows: 

                
Now if we decide to substitute activity 4,      and     ,    

can’t be equal to 1 nor    . But if      so         and we 

can use activity 6 for correction. This is true if both of     and    

be zero. Finally constraint set (11) specifies the variables’ range.  

Before using the above model we should determine the 

necessary parameters: The weight at each existing point i is 

determined by summing up the weights of all the activities that 

finish at point i plus the weight of their immediate successor 

activities. The weight associated with each project activity is 

determined based on its criticality index (the number of critical 

paths that contain this activity or its total float if not critical). In the 

pre-processing step, we calculate the length of the paths of the 

network, the paths that are affected when some deviations are 

observed at every existing point and so on. 
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 برای بهینه غذایی الگوی ساخت در فازی خطی ریزی برنامه کاربرد

 یبوست به مبتال بیماران
 

   غیرانتفاعی( -) غیردولتی ایوانکیموسسه آموزش عالی  ،اقبالی،عضو هیئت علمی گروه ریاضیحسین 

 غیرانتفاعی( -موسسه آموزش عالی ایوانکی ) غیردولتینشجوی کارشناسی مهندسی صنایع، ،دا*پریسا معروف خانی
pmaroofkhani1992@yahoo.com 

 غیرانتفاعی( -مهندسی صنایع، موسسه آموزش عالی ایوانکی ) غیردولتی آیدا میری،دانشجوی کارشناسی

 

به میزان مواد مغذی موجود در مواد غذایی به دلیل شرایط محیطی وتنوع اقلیمی با عدم قطعیت  کمیتهای مربوط چکیده:
نادیده گرفتن این موضوع می تواند منجر به انتخاب یک تصمیم ناصحیح در پیاده سازی رژیم غذایی بهینه گردد .  .روبروست

هدف این پژوهش به کارگیری مفهوم فازی در تجزیه و تحلیل مواد مغذی موجود در مواد غذایی و به دنبال آن واقعی کردن 
اران مبتال به یبوست مطالعه موردی روی این افراد صورت گرفته و مدل کمیت هاست . به دلیل اهمیت رژیم درمانی برای بیم

 .تغذیه به صورت یک مساله برنامه ریزی خطی فازی با دو تابع هدف ماکزیمم سازی کربوهیدرات و فیبر مطرح شده است
                                                                     رژیم غذایی ؛ یبوست ؛ بهینه سازیبرنامه ریزی خطی فازی ؛  :کلمات کلیدی 

 

  مقدمه .1
تغذیه و رژیم درمانی به عنوان یک عامل مهم در کنترل و 

یک عالمت است و است . یبوست ها  درمان اکثربیماری
تا   42هنگامی اتفاق می افتد که مدفوع بیشتر از زمان نرمال

ساعت بعد از صرف غذا در روده باقی بماند.  24
خوشبختانه علت در بیشتر بیماران غیر ارگانیک است و با 

[ . 2تغییرات رژیم غذایی و سبک زندگی برطرف می شود ]
به گفته پزشکان رژیم غذایی مبتنی بر کربوهیدرات باال به 
همراه سبزیجات و میوه ها و همچنین فیبر باال ؛ مطمئن ترین 
 درمان برای یبوست است. علی رغم مشخص بودن مواد

مغذی موجود دریک غذا مسئله نادقیق بودن آنها همواره 
 به سیب، گرم 111 در موجود گلوکز[. مقدار1مطرح است ]

 از پس دارد، حتی بستگی آن رسیدگی میزان و سیب نوع
 به مربوط دیگری سیب، تغییرات نوع و رسیدگی کنترل
دارد. به عنوان نمونه، درصد  وجود آن رشد شرایط و خاک

گرم سیب منطقه گرمسیر، ) به علت  111قند موجود در 
 درصد قند موجود در کمبود میزان آب موجود در سیب( از

کوهستانی کشت شده است  نمونه مشابه که در منطقه معتدل و
 بیان در فازی مفهوم دخالت لزوم ترتـیب کمتر است. بدین

. لذا وقتی گفته میشود شودمی مطرح بیشتر مربوطه مقادیر
 111میزان قند موجود در 

 

دالیل زیادی از جمله تفاوت در گرم است، 11.1گرم سیب 
اقلیم کشت ، نحوه برداشت و نژاد محصول سبب می شود تا 

[. همچنین به دلیل شرایط 1عدد قطعی مربوطه را رد کنیم ]
گوناگون بیماران از جمله منطقه سکونت و فیزیک بدنی 
افراد ، نمی توان مرز مشخصی جهت حداقل و حداکثر میزان 

[. در این جا مدل تغذیه مربوط به 1موردنیاز تعیین نمود ]
بیماران مبتال به یبوست را به صورت یک مسئله برنامه 
ریزی خطی با دو تابع هدف ماکزیمم کربوهیدرات و فیبر 
ارائه شده است . در مدل ایجاد شده تمامی ضرایب به 
صورت اعداد فازی از نوع مثلثی منظور شده است. برای 

 .شود [ مراجعه3اطالعات بیشتر به ]
       ∑  ̃ 

  
        

 

       ∑  ̃ 
  

        

s.t 
∑  ̃  
 
        ̃                                                           

 

∑  ̃  
 
       ̃                                                           

                                                                               

 ̃ 
 - گرم ماده غذایی  111مقدار کربوهیدرات موجود در :   

 .ام

 ̃ 
 - گرم ماده غذایی  111مقدار کربوهیدرات موجود در :   

 ام.
 ام. - گرم از ماده مغذی  111در   مقدار ماده مغذی  :  ̃ 

  ام. –   میزان دریافتی مورد نیاز روزانه از ماده مغذی:   ̃ 
 

 

                                                           

  *پریسا معروف خانیارائه دهنده  : 
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 .ام –   حداکثر میزان مجاز دریافتی ماده مغذی  : ̃ 

.ی به کار گرفته شده در مدلیتعداد مواد غذا :    

 .مدل تعداد مواد مغذی به کارگرفته شده در :  

 دست آورد های پژوش .2

با توجه به بایدها و نبایدهای تغذیه ای افراد مبتال به یبوست 
ها  درصد انرژی روزانه از کربوهیدرات 00تا  01بایستی 

درصد از  10تا  11ها و  درصد از چربی 31تا  41، 
با را پروتئین ها تامین گردد . محدودیتهای مدل ارائه شده 

یل می دهیم . البته با توجه به مطالب تشک 1استفاده از جدول 
در  قبلی ، اعداد موجود را به صورت فازی و از نوع مثلثی

[. ضرایب تکنولوژیکی مدل را که همان 1نظر می گیریم ]
گرم از ماده غذایی  111های موجود در  میزان مغذی

مشخص شده می باشد از مراجع پزشکی اقتباس می کنیم 
تی که در ادامه خواهد آمد غذا به صور 11[. تعداد 4]

ساله با  30مشخص گردید. جدول ذیل مربوط به یک زن 
 کیلو گرم بر متر مربع است .  34شاخص جرم بدن 

 ی ها از مغذی هایزان حداقل و حداکثر نیاز دریافت: م 1جدول   

 
به صورت اعداد فازی مثلثی در  1اعداد موجود در جدول 

نظر گرفته شده اند. ما برای ساخت این اعداد از روی داده 

های قطعی از روش میانگین وزنی استفاده کرده ایم. برای 
همچنین مراجعه کنید.  [3]توضیحات بیشتر می توانید به 

گوجه  ، اسفناج،  هویج، نان سنگک، برنج سفیدغذاهای 
فرنگی، سیب، مرغ، ماهی، روغن، عدس، ماست کم چرب، 

را که برای  گردو پیاز وشیرکم چرب، پنیر کم چرب، کاهو، 
افراد دیابتی مناسب است را انتخاب کرده و مواد مغذی 
موجود درآن ها را بصورت اعداد فازی مثلثی لیست 

 .[3]کردیم
[ 3فازی ]ده از روش حل مسئله برنامه ریزی خطی ابا استف

مقادیر بهینه مواد محاسباتی متلب  نرم افزارز و با استفاده ا
 .غذایی موجود به صورت زیر حاصل شد

 واحد حداقل حداکثر

    ̃ 

 7 ̃ 

66 6̃ 

  1̃ 

   ̃ 

 3̃ 

    ̃ 

1 ̃ 

11 1̃ 
N.D 

 

       7 ̃ 

   ̃ 

 انرژی)کالری(

 پروتئین)گرم(     

 چربی)گرم(

 قند)گرم(

 کربوهیدرات)گرم(

 (فیبر)گرم

: میزان مواد غذایی موجود در مدل تغذیه ای بهینه پر 4جدول   
پرفیبر  -کربو هیدرات  

 نتیجه گیری .3

، میزان کربوهیدرات  4 با توجه به کمیتهای حاصل در جدول
 30و  331و فیبر مصرفی در رژیم غذایی بهینه به ترتیب 

رای بی کربوهیدرات و فیبر باال، مهمترین راه وگرم حا
است،اعداد مربوطه  درمان یبوست و پیشگیری از این اختالل

در این تحقیق و  ما را به این هدف مهم نزدیک می کند .
پدیده های دنیای واقعی به  مطالعات مشابه درمی یابیم که ،

با دید  دلیل عدم قطعیت بایستی در محیط فازی بررسی شوند.
فازی ، موضوع عدم قطعیت در داده های فعلی تحت پوشش 
قرار گرفته و به صورت واقعی به مساله رژیم غذایی افراد 

 ود.مخصوصا بیمار با شرایط گوناگون پرداخته می ش

 راجعم  .4

اقبالی ، وحیدیان کامیاد و ر. امین لو بهینه سازی  [ ح . اقبالی ، م. ع1]
رژیم غذایی افراد میتال به هپاتیت با رویکرد فازی ، تحقیق در عملیات و 

 1-41،  4، شماره 33( 1331کاربرد های آن)
مدل سازی تغذیه بهینه  [ ح. اقبالی ، م.ع اقبالی ، ع .نوروزی، ح.شیوا4]

با استفاده از برنامه ریزی خطی ریاضی  4برای افراد میتال به دیابت نوع 
 . 484-431،  3، شماره  11( 1331، دیابت و لیپید ایران)

 

[3] H.Eghbali, M.A.Eghbali and A.Vahidian Kamyad , 
Optimazing human diet problem Based on price and 
taste using Multi-object Fuzzy linear programming 
approach, An International Journal of optimization 
and control : Theories Applications . 2(2012) 118 
(1983), no . 2 , 139-151. 
[4] Schiller LR.Review article, Therapy of 
constipation, Aliment pharmacol Ther. 145(2001),no. 
15, 749-763 

 

 ماده غذایی گرم ماده غذایی گرم 

 برنج سفید 320.31 گوجه فرنگی 188.01

 نان سنگک 113.81 سیب 142.24

 هویج 131.02 مرغ 31.81

 اسفناج 432.01 ماهی 88.0

 ماده غذایی  گرم  غذاییماده  گرم

 روغن 0.43 پنیر کم چرب 8.10

 عدس 41.11 کاهو 308.32

 ماست کم چرب 34.2 زا پی 431.42

 شیر کم چرب 340.3 گردو  34.08
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 گرددوره هفروشند هزا در مسئلعدم قطعيت درون
فرناز هوشمند خليق
*
 ،صنعتي اميرکبير، دانشگاه کامپيوتردانشجوي دکتري دانشکده رياضي وعلوم ،

f.hooshmand.khaligh@aut.ac.ir 

 ،رياضي و علوم کامپيوتر، دانشگاه صنعتي اميرکبيرعضو هيئت علمي دانشکده  ،یميرحسن یعل سيد
a_mirhassani@aut.ac.ir 

تحت تأثير  مسئله فرآيند تصادفِيزا، مبحث جديدي است که در آن ريزي تصادفي با عدم قطعيت درونبرنامه چکیده:
مقاله، مسئلة اين ، همواره مورد توجه محققين بوده است. در آن براي برديهاي کاريافتن زمينه و تصميمات قرار دارد

يک مدل  سپس،. شوداز اين مبحث معرفي مي جديد يک کاربرد زا به عنوانگرد تحت عدم قطعيت درونفروشندة دوره
-تصادفي نشان ميهاي گردد. نتايج محاسباتي، عملکرد مدل را روي نمونهعددصحيح براي آن ارائه مي ريزيبرنامه

 دهد.

-مسئلة فروشنده دوره وابسته به تصميم،زا، درخت سناريوي ، عدم قطعيت درونريزي تصادفيبرنامه کلمات کلیدی:

 گرد

                                                           

 *ارائه دهنده

 و معرفي مسئله مقدمه .1
-ريزي تصادفي به دو دسته تقسيم ميعدم قطعيت در برنامه

زا که در آن تصميمات روي فرآيند عدم قطعيت برون شود:
زا که و عدم قطعيت درون [1]مسئله تأثير ندارندتصادفي 

شدِن پارامترهاي در آن تصميمات روي زمان محقق 
زا براي اولين بار . مفهوم درون[2]غيرقطعي تأثيرگذارند

حفاري مسائل در کاربرد آن تاکنون، د و شمطرح  [3]در 
 [6]ريزي توليدو برنامه [5]، توليد دارو[4]هاي نفتچاه

هاي کاربردي جديد زمينه يافتناما همواره بررسي شده؛ 
زا ريزي تصادفي با عدم قطعيت درونبراي مسئلة برنامه

در اين مقاله، کاربرد لذا، مورد توجه محققين بوده است. 
فروشندة بدين منظور،  گردد.جديدي از اين بحث معرفي مي

در مبدأ  و کاال داردNکهرا در نظر بگيريد گردي دوره

را مالقات کند و  ييهااو قصد دارد مکان مستقر است،
اميدوار است بتواند کاالهايش را بفروشد. ميزان تقاضاي 
هر مکان تصادفي است و عدم قطعيِت آن، زماني که 

شود. او سفرش کند، محقق ميفروشنده آن مکان را مالقات 
کند و هنگامي که همة کاالهايش را از مبدأ آغاز مي
ها را مالقات کند به ي که همة مکانفروخته شوند يا زمان

ها ترتيبي خواهد در مالقات مکانگردد. او ميمبدأ بازمي
. اين مسئله سط زمان سفرش حداقل شوداتخاذ کند که متو

مطرح  [1] يک کاال دارد، در تنهاحالتي که فروشنده  در
، اما حالتي که فروشنده بيش از يک کاال دارد، منجر به هشد

مسئلة جديدي است که شود و زا مييت درونبروز عدم قطع
  تاکنون در ادبيات مطرح نشده است.

 بندي مسئلهفرمول .2
فرض کنيد I,...,,, 210Iها با انديسمجموعة مکانii , 

(0i بيانگر مبدأ است،) 121  II ,,...,,Kمجموعة 

kkنديساا گيري بتصميم هاينوبت ,و S,...,,21S 
باشد. sمجموعة سناريوها با انديس

s

id تقاضاي

صفر  ،)تقاضاي مبدأsتحت سناريويiمکان

iicو sياحتمال سناريوsp،(است سفر از  زمان

هاي مکان براي) دهدرا نشان ميiبهiمکان

iiiمتمايز ,, فرض

iiiiکنيد cc  وiiiiii ccc  ).s

ki, استغير دودويي مت 

ُام kرا در نوبتiمکانsفروشنده تحت سناريويکه اگر 

در غير اين صورت، صفر و  مالقات کند، يک

sاست.

iix ,
تحت  فروشندهکه اگر  است متغير دودويي

برود، يک و در غير اين iبه i،از مکانsسناريوي

ii) صورت، صفر است ) و
s

kyفروشندهي هاتعداد کاال 

پس از رسيدن به مکاني که در s تحت سناريوي را

با مسئلة ، لذا دهد.ان ميشود، نشُام مالقات ميkنوبت

ت به صور که مواجهيم ايچندمرحلهريزي تصادفي برنامه
 شود.مي بنديفرمول 1مدل
گرد با عدم قطعيت بندي مسئلة فروشندة دوره: فرمول1مدل
زادرون
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«به همراه قيود عدم ناهماهنگي»   

 کنفد و مفي ينفه  توسط زمان سففر را کم م هدف ، تابع1مدلدر 
Mاگففرشففود کففه سففبم مففيو نففامنفي و بففزرت اسففت  يعففدد 

0s) بففه فففروش نرسففيده kتففا نوبففت کاالهفاي فروشففنده 

ky )

ر داو  ، هسففتهففاي بعففدي امففا احتمففال فففروش آنهففا در نوبففت

( 3( و )2)محففففدوديت  گردد.ن، بففففه مبففففدأ بففففاز1kنوبففففت 

د که فروشنده در هر نوبت دقيقًا يک مکان را نکنتضمين مي
بففا  از مبففدأ خففارد شففود.  اول حتمففًادر نوبففت و  مالقففات کنففد
حفداکرر يفک    هر مکان به جز مبدأ،، (4)محدوديت توجه به 

اگفففر ، (5)محفففدوديتبفففا توجفففه بفففه  شفففود ومفففيبفففار مالقفففات 
هفاي بعفد   ، در نوبفت رگفردد نده در يک نوبفت بفه مبفدأ ب   روشف

 (7)و  (6)هففاي محففدوديتاز مبففدأ خففارد شففود.    توانففدنمففي

هففاي دوديتمحفف. اسففتوxبففين متغيرهففاي ارتبففا  بيففانگر 

0sقيدبه همراه  (9)و  (8)

ky مفي  تعيين راموجودي کاال-

  .نوع متغيرهاست بيانگر (11)محدوديت  د وننک

 به تصمیماتدرخت سناريو وابستگي  .3
الي را در نظر بگيريد که فروشنده دو کاال مر

دارد، 3210 ,,,I آنهافاصلة بين  و ستهاکانممجموعة ،

پذير امکان ،با احتمال مساوي سناريو 11 و يک واحد است
 :است

 
)د  1گيري و شکل يمتصم)الف و ب( دو سياست  1شکل 

 .دهدرا نشان مي و د( درخت سناريوي نظير آنها

 

 

  
 گيري: درخت سناريوي متناظر با دو سياست تصميم1شکل 

درخت ، در اين مسئله شودطور که مالحظه ميهمان
نگي، وابسته به تصميمات عدم ناهماه سناريو و لذا قيود

يک از پارامترهاي در مرحلة اول، مقدار هيچچون . هستند
مة غيرقطعي معلوم نيست، تصميم مرحلة اول براي ه

 عدم ناهماهنگي در اما براي رعايتاست. سناريوها مشابه 
 ساير مراحل، براي هرجفت

ssناريويس ,مجموعة،   s

i

s

i ddiss


 ID , 

هايي است که تقاضاي آنها که شامل مکان شودتعريف مي

 براي سپس،متفاوت است. sوsتحت سناريوهاي

Ikهر و براي هر جفت سناريويsوs  شر  زير

 کند اگر در لحظة انتخاِبتضمين ميه ک شودقرار داده مي

مالقات شود،  1k مکاني که بايد در نوبت

صميمات نظير آنها ت غيرقابل تمايزند، sوsسناريوهاي

 مشابه باشد.

 

s

ki

s

ki

ssi kkk

s

ki ithenif



 

   110 ,,

, |

,  I
D K

 

اضفافه   مفدل  هزيفر بف  هنگي، بفه صفورت   عدم ناهمفا  قيوِدلذا، 
تفففوان بفففه صفففورت خطفففي  را مفففي (12) کفففه قيفففد شفففوندمفففي

 بازنويسي کرد.
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 محاسباتي ايجـنت .4
 آنکرد عملسازي و افزار ايمز پيادهمدل پيشنهادي در نرم

تايج در جدول زير ن .ارزيابي شد هاي تصادفيروي نمونه
 .آمده است
 11 11 7 7 5 5 3 3 هاتعداد مکان

 15 11 15 11 15 11 15 11 تعداد سناريوها

 3631 2421 1921 1281 1181 721 481 321 تعداد متغیرها

193 تعداد کل قیود
1 

394
6 

5161 1116
6 

1127
1 

19916 23136 43216 

 54 43 59 49 63 54 64 56 (12درصد قیود )

/38 33/53 21/1 91/1 حل )ثانیه( زمان
463 

5/
2149 

11/
4179 

18/
7111 

7211< 

تعداد با افزايش  آن حلسخت است و زمان -NPاين مسئله، 
ارائه يک   يابد وفزايش ميا به شدت ها و سناريوهامکان

با افزايش تعداد همچنين، الزم است. ابتکاري روش 
توان ميود؛ شبه شدت زياد مي (12)سناريوها تعداد قيود 

شناسايي  و استزائد  رصد بااليي از اين قيودنشان داد که د
مدل تأثير قابل توجهي  تواند در کاهش اندازهقيود زائد مي
 داشته باشد.

 مـراجع 
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[3] T. W. Jonsbraten, R. J.B. Wets, and D. L. Woodruff, "A 
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 جواب بهینه فازی مسئله برنامه ریزی خطی بازه ای 
 m_allahdadi@math.usb.ac.ir،سيستان و بلوچستانریاضي، دانشگاه  دانشکده عضو هيأت علمي ،*مهدی اهلل دادی 

نه فازی برای مسئله برنامه ریزی خطي بازه ای که آن را غالف جواب بهيمقادیر بهينه فازی تابع هدف و مقاله در این  چکیده:

مقادیر مورد توجه قرار نمي گرفت. این فازی مجموعه جواب مي ناميم، تعيين مي شوند. تا کنون نظر تصميم گيرنده در تعيين 

نظر تصميم گيرنده تعيين  در این مقاله مجموعه مقادیر بهينه تابع هدف و در حالت خاص مجموعه جواب بهينه را با توجه به

با در نظر گرفتن سطح خوشبينانه ی تصميم گيرنده، یک بازه برای مقادیر بهينه تابع هدف و جواب بهينه فازی مي کنيم. 

مختلف بدست مي آید، انتخاب نماید.  با سطوحبدست مي آید که تصميم گيرنده را قادر خواهد ساخت تا جواب نهایي را که 

  ه به دليل اطمينان ایجاد شده در عدم وجود خطا برای برآورد ضرایب بازه ای اهميت دارد.این سطح خوشبينان

 .برنامه ریزی خطي بازه ای، جواب بهينه فازی، مقادیر بهينه فازی تابع هدف:کلمات کلیدی

                                                           

 *ارائه دهنده

 مقدمه .1

مورد توجه بهينه تا کنون نظر تصميم گيرنده در تعيين مقادیر 

تابع هدف و در فازی مقادیر بهينه  قرار نمي گرفت. در این مقاله

که به آن غالف فازی حالت خاص مجموعه جواب بهينه را 

با توجه به نظر تصميم گيرنده تعيين مجموعه جواب گویيم، 

مي کنيم. در واقع یک خانواده از جواب ها با درجه عضویت 

مختلف بدست مي آوریم. چنين شيوه ای به تصميم گيرنده 

جواب نهایي را داشتن نمای کلي از مسئله،  بااجازه مي دهد تا 

 با در نظر گرفتن اولویت های خود انتخاب نماید.

و  بررررای دو عررردد برررازه ای   -1-1تعریففف  

 [:4روابط زیر تعریف مي شوند] 

       کوچکتری ضعيف: (1

 کوچکتری قوی:          (2

 کوچکتری ضعيف:- (3

 
 کوچکتری قوی:- (4

 
 مسئله برنامه ریزی خطی بازه ای .2

 به صورت زیر در نظر بگيرید.مسئله برنامه ریزی خطي بازه ای 

 

 
( و 2بهترین و بدترین مقادیر تابع هدف بترتيب از حل مسرالل   

 [.8و3( بدست مي آیند]3 

 

 

 

 
( 3( و  2بترتيب مقادیر بهينه توابع هدف مسالل   و  اگر 

بازه مقادیر بهينه تابع هدف خواهد بود.  باشند آنگاه 

الش ( یک مسئله چ1تعيين مجموعه جواب بهينه مسئله  

 [،11از جوابهای بهينه ]برانگيز است. در برخي مقاالت، بعضي 

در حالت  [ و9]جواب بهينه در برخي دیگر مجموعه ای شامل 

 .[2]مي شودخاص جواب بهينه به طور دقيق تعيين 

( 2[اگر تمام مولفه های جواب شدني مسئله  2] -1-2قضیه 

( عبارت 1مثبت باشند، آنگاه مجموعه جواب بهينه مسئله  

( و قيود با 2است از اشتراک نواحي حاصل از قيود مسئله  

 (.3عالمت برعکس مسئله  

( بترتيب مقادیر خوش بينانه و 3( و  2  مقادیر بهينه مسالل

، دو مسئله 1-1بدبينانه تابع هدف مي باشند. با توجه به تعریف 

 ( نوشت.5( و  4( را مي توان بصورت مسالل  3( و  2 
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 2 

 

 

 
 مفهوم جواب فازی .3

  و برردترین  ، مسررالل بهينرره بهترررین  برررای هررر 

  ( معرفي مي شود.7( و  6ب توسط مسالل  بترتي

 

 

 

 
بترتيب مقرادیر بهينره و    و  فرض کنيد 

( 6بترتيب جواب بهينه مسالل   و  

 باشند. ( به ازای 7و  

و ، مقادیر بهينه فازی به ازای سطح  -1-3تعریف 

( بترتيب عبارتست از 1جواب بهينه فازی مسئله  

. و  

بازه دوم را غالف فازی مجموعه جواب مي ناميم که عبارتست از 

عي با کوچکترین مولفه های بازه ای مجموعه شامل جواب واق

، اگر تمام مولفه های جواب بهينه 1-2توجه به قضيه با  .ممکن

مثبت باشند آنگاه جواب بهينه به ازای  مسئله بهترین

یک سطح خوشبينانه است که  که مي آیدبدست  

 توسط تصميم گيرنده تعيين مي شود.

 مثال عددی .  4

 را در نظر بگيرید:بازه ای مسئله برنامه ریزی خطي  -1مثال 

 
 
 

 
ت، که بره  اس 1مطابق شکل مجموعه جواب واقعي این مسئله 

 .[2]بدست مي آید ازای 

 ، جواب فازی مسئله فوق در جدولبه ازای سطوح مختلف 

، واضح است که با افزایش 1با توجه به شکل آمده است. 1 

ناحيه جواب و در نتيجه غالف فازی مجموعه جواب  مقدار 

بيشتری در عدم وجود کوچکتر و لذا تصميم گيرنده اطمينان 

 خطا در برآورد ضرایب بازه ای خواهد داشت.

ازی مجموعه جوابفغالف   
مقادیر بهينه فازی 

  تابع هدف

  0 

 [1.12,20.38] 0.25 

 [1.36,18.75] 0.5 

 [1.60,17.12] 0.75 

 [1.84,15.5] 1 
 1مقادیر و غالف فازی مسئله مثال  -1جدول 

 
 ناحيه جواب متناظر با سطوح  -1شکل

 نتایج.  5

یک مفهوم جدیدی از مقادیر بهينه فازی برای در این مقاله 

تابع هدف و غالف فازی مجموعه جواب معرفي گردید. در 

مسئله برنامه ریزی خطي بازه ای که تا کنون بهترین و 

د، نظر تصميم بدترین مقادیر تابع هدف قابل محاسبه بو

گيرنده مورد نظر قرار نمي گرفت. متناظر با درجه های 

مختلفي از سطوح خوشبينانه که توسط تصميم گيرنده تعيين 

مي شود، مجموعه ای از جوابهای بهينه بدست مي آیند. 

یعني متناظر با درجه های متفاوت آمادگي برای پذیرفتن 

حالتهای ریسک در خطای برآورد بازه ها و اطمينان از 

خوشبينانه یا بدبينانه که در مسئله رخ خواهد داد، مجموعه 

 جوابهای مختلفي بدست مي آید.

 . مراجع6
[1] G. Alefeld and J. Herzberger, "Introduction to interval 

computations," Academic Press, Orlando, Florida, 1983. 

[2] M. Allahdadi and H. Mishmast Nehi, "The optimal solution set 

of the interval linear programmingproblems," Optimization 

Letters, vol. 7, pp. 1893-1911, December 2013. 

[3] JW. Chineck and K. Ramadan, "Linear programming with 

interval coefficient, " Journal of the operational research society, 

vol. 51, pp. 209-220, 2002. 
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 حل دستگاه معادالت بازه ای با استفاده از حساب بازه ای تعمیم یافته
*فاطمه تاجیک

دانشجوي كارشناسي ارشد 
 ،                                   fateme tajik2@gmail.com  

 M_allahdadi@math.usb.ac.irنبلوچستاریاضي دانشگاه سیستان و نشکده  دا هیأت علميمهدی اهلل دادی عضو 

 

که با عنوان حساب بازه ای تعمیم یافته مورد استفاده قرار مي های حساب بازه ای له مجموعه جدیدی از عملگردر این مقا چکیده:

نشان مي دهیم که طول بازه جواب حاصل از این مقاله  دراستفاده مي شود. برای حل دستگاه معادالت خطي بازه ای گیرد، تعریف و 

 .معمولي است ب بازه ایجواب حاصل از حساکمتر از طول بازه ب بازه ای تعمیم یافته حل دستگاه معادالت بازه ای با استفاده از حسا

 معادالت خطي بازه ای.دستگاه تعمیم یافته،  حساب بازه ای :کلمات کلیدی

                                                           

 *ارائه دهنده

 

 مقدمه .1

برای حل دستگاه  معادالت خطیي بیازه ای از حسیاب بیازه ای     

با استفاده از حسیاب   ،در این مقاله .معمولي استفاده شده است

ت خطیي بیازه ای را    ، دسیتگاه معیادال  [1]بازه ای تعمیم یافته 

اصیل از حسیاب   بدست مي آوریم و نشان مي دهیم که غالف ح

اصل از حساب بیازه ای  ای تعمیم یافته کوچکتر از غالف ح بازه

. یکي از روش های حل دسیتگاه معیادالت خطیي    معمولي است

نون از ذفي گوس مي باشید. در ایین روش تیاک   ش حبازه ای، رو

ازه ای معمولي استفاده شده است و اینک مي خیواهیم  حساب ب

در این مقاله ییک  ب بازه ای تعمیم یافته استفاده  کنیم. از حسا

ی مجموعیه  د بازه ای تعمیم یافته و روش جدید از مقایسه اعدا

یم جدیید از حسییاب بییازه ای تعمیییم یافتییه را معرفییي مییي کنیی 

.[2,7,8]   

 بازه ای تعمیم یافتهحساب (2 

های حساب بازه ای با مجموعه اعیداد بیازه   عملگر. 1-2تعریف 

فییرک کنییید بیییان مییي کنیییم   kRرا بییا ای تعمیییم یافتییه

   1 2 1 2, , ,a a a b b b kR   و بییرای , , ,      تعریییف مییي

 :شود

 

( ) ( ) , ( ) ( )

min ( ) ( ) , ( ) ( )

a b m a m b k m a m b k

k m a m b m a m b 

 
       

    

 

 

1که در آن  2 1 2( ) , ( )
2 2

a a b b
m a m b

 
 

,و   انتهایي بازه ط قان

aی b .تحت حساب بازه ای معمولي مي باشند 

های حساب بازه ای تعمیم یافته به صورت عملگر. 2-2تعریف

 زیر تعریف مي شوند:

 :     جمع.1

   1 22,7 , ( ) ( ) , ( ) ( )a b b b m a m b k m a m b k
 

           

2که در آن  2 1 1( ) ( )
min

2

b a b a
k

   
  

 

 

 .تفریق:2

   1 2 1 2, , ( ) ( ) , ( ) ( )a b a a b b m a m b k m a m b k
 

           

2که در آن  2 1 1( ) ( )
min

2

b a b a
k

   
  

 

 

 .ضرب:3

  

   

1 2 1 2 1 2 1 2
1 2 1 2

1 2 1 2 1 2 1 2

1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2

( )( )
, , ( )( ) ,

2 2 2

min ( )( ) , ( )( )
2 2 2 2

min , , , , max , , ,

a a b b a a b b
ab a a b b k k

a a b b a a b b
k

a b a b a b a b a b a b a b a b

 

 

    
    

 

    
   

 

 

 

 .تقسیم:4

 

 
1

1

1 2

1 1
, ,

( ) ( )

a a a k k

m a m a




 
    
 
   

2که در آن  1 2 1

2 1 2 1 1 2

1 1
min ( ), ( )

a a a a
k

a a a a a a

  
  

  

 

 داعدابرای      1 2 1 2 1 2, , , , ,a a a b b b c c c   :داریم 

)الف:  ) ( )c a b c a c b  .  :ب( ) ( )c a b c a c b   
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 2 

.اگر1-2مثال     1,2 , 2,5 , 2,3a b c    . نشان

مي دهیم حساب بازه ای معمولي شرکت پذیرنیست درحالي که 

 حساب بازه ای تعمیم یافته شرکت پذیراست.

 داریم: معمولي با استفاده از حساب بازه ای 
[-1,2]+ [2,5] = [1,7],   [2,3][1,7]= [2,21], 

[2,3][-1,2]=[-3,6], [2,3][2,5]=[4,15], [- 

[-3,6]+[4,15]= [1,21]  

 [2,21]درنتیجه [1,21] 

         :در حالي که حساب بازه ای تعمیم یافته این خاصیت را دارد

 
 [-1,2]+[2,5]= [1,7], 

[2,3][1,7]= [2,18], [2,3][-1,2]= [-2,4.5], 

[2,3][2,5]=[4,13.5],[-2,4.5]+[4,13.5]=[2,18] 

[2,18]=[2,18]  

 درنتیجه                                                                

                                                            

ازه ای طول بازه حاصل از عملیات حساب ب.[8]. 2-2قضیه 

ی حاصل از عملیات حساب بازه ای تعمیم یافته از طول بازه 

    کوچکتر است.

 :وسه معادالت بازه ای با روش حذفی گحل دستگا .1 

دسیتگاه معیادالت خطیي    یکي از روش های معمول برای حیل  

تجزیه ماتریس ضرایب به دو ماتریس باال مثلثي و پایین مثلثیي  

و بیردار سیمت    IAاست. فرک کنید ماتریس ضرایب بیازه ای 

 باشد.  Ibراست

 دستگاه معادالت خطي بازه ای را در نظر بگیرید: .1-3مثال

     

     
2

1 2

1

2,3 0,1 0,120

1,2 2,3 60,240

x x

x x

  


   

با استفاده از حساب بازه ای معمولي جواب دستگاه عبارتست از 

[ 120,90]

[ 60,240]
X

 
  

 
 . [5]داریم

با استفاده از حساب بازه ای تعمیم یافته ماتریس افزوده به 

 صورت زیر خواهد بود:

     

   

2,3 0,1 | 0,120

7
0,0 ,3 | 12,240

5

 
 

    
  

 

سطر اول را در 
13 5

,
15 15

  
 
 

ضرب و با سطر دوم جمع مي  

جواب به در این صورت با عملیات جایگزیني پسرو کنیم. 

 صورت زیر خواهد بود:

 2 6.9091,110.5454x  
 

 1 27.40614,54.6788x    

 براین غالف حاصل عبارت است از:ابن

[ 27.40614,54.6788]

[ 6.9091,110.5454]
X

 
  

 
 

تعمیم یافته در نتیجه طول بازه جواب حاصل از حساب بازه ای 

اگر جواب حاصل از کمتر از حساب بازه ای معمولي است.

حساب بازه ای معمولي را در دستگاه معادالت داده شده قرار 

 دهیم خواهیم داشت:

 
       

       

2,3 120,90 0,1 60,240 420,510

1,2 120,90 2,3 60,240 420,900

     


    

 

که با مقادیر سمت راست معادالت دستگاه 0,120و  

 60,240با جایگزیني در حالي که . ختالف زیادی داردا

  داریم:تعمیم یافته جواب حاصل از حساب بازه ای  
       

       

2,3 27.41,54.68 0,1 6.91,110.54 54.82,95.72

1,2 27.41,54.68 2,3 6.91,110.54 75.55,375.53

     


      
 

 
ف های حاصل از  غال ( و1-3ناحیه جواب واقعي دستگاه مثال)1-3شکل  

 معمولي. یافته و تعمیم حساب بازه ای

  نتیجه گیری.4

دستگاه معادالت بازه ای با طول بازه جواب حاصل از حل 

کمتر از طول بازه جواب ب بازه ای تعمیم یافته استفاده از حسا

ب بازه حاصل از حل دستگاه معادالت بازه ای با استفاده از حسا

ضمن اینکه بازه حاصل از قرار دادن جواب  .معمولي است ای

حساب بازه ای تعمیم یافته در دستگاه به مقدار سمت راست 

 زدیکتر است.دستگاه ن
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Abstract: This paper deals with a multiobjective linear programming problem with interval objective 

functions coefficients. Considering the concept of maximum regret, the weighted sum problem of 

maximum regrets is introduced and its properties are investigated. Moreover, an algorithm is 

suggested to solve the proposed problem. 
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1.  INTRODUCTION 

Optimization problems with multiple, and usually 

conflicting, criteria constitute a significant and active 

research area. In this context, multiobjective linear 

programming (MOLP) has been an important topic of 

research since the 1960s. In most MOLP models, the 

coefficients are not known certainly. Therefore, the 

models must take the treatment of the intrinsic uncertainty 

associated with the model coefficients explicitly into 

account. The uncertainty in MOLP has usually been 

handled by stochastic or fuzzy programming. However, 

these may not perfectly suitable for dealing with real 

situations, since they need some subjective specifications 

[9]. Interval programming provides an alternative choice 

for tackling uncertainty in MOLP problems. In interval 

programming, uncertain quantities are modeled by closed 

intervals. Since interval programming does not impose 

stringent applicability conditions, hence, it has attracted 

the attention of many researchers [2,4,5]. This paper 

investigates multiobjective linear programming problems 

with interval objective functions coefficients. These 

problems, for reasons of simplicity, are called interval 

MOLP problems. The current research tries to apply the 

concept of maximum regret to obtain a convenient method 

for solving interval MOLP problems. 

 

2.  PRELIMINARIES 

We consider an MOLP problem with interval objective 

functions coefficients as follows: 

max ( ) (1)

. . { | , 0}, ,

Z x Cx

s t x X x Ax b x C
n





     

 

where   is a set of p n  matrices, with each row of the 

form ic whose generic elements are ,
l u

ij ij ijc c c     for 

1,..., , 1,..., .j n i p   In MOLP, efficient and weak 

efficient solutions are the most desirable ones [3]. With 

respect to these concepts, some kinds of solutions are 

defined to Problem (1). 

Definition1. ([1,6,7]) A feasible solution 
0

x X of  

Problem (1) is: 

a. necessarily ideal if it is an ideal solution for any 
.c   

b. necessarily efficient if it is efficient for any .c   

c. necessarily weak efficient if it is weak efficient for 

any .c   

d. possibly efficient if it is efficient for at least one 
.c   

e. possibly weak efficient if it is weak efficient for at 

least one .c   

In the sequel, the set of all necessarily ideal, necessarily 

efficient, necessarily weak efficient, possibly efficient, and 

possibly weak efficient solutions of Problem (1) are 

denoted by , , ,I E WE EN N N P and ,WEP respectively. 

3.  WEIGHTED SUM PROBLEM OF MAXIMUM REGRETS 

AND ITS PROPERTIES 

To solve Problem (1), the current research proposes the 

following problem. 

1

min max max ( ), (2)
p

i i i
x X y Xi ci i

w c y c x
  



 

where 1( , ..., )pw w w with 0,w
i
 1,..., ,i p is the 

vector of weights according to p objective functions. 

Since Problem (2) minimizes the weighted sum of 

maximum regrets, it is called the weighted sum problem of 
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maximum regrets associated with Problem (1). Some 

properties of Problem (2) are as follows. 

Theorem 1. Let 
*

x X be an optimal solution of 

Problem (2). The optimal value of Problem (2) is zero if 

and only if 
*

.Ix N  

Theorem 2. Let 
*

x X be an optimal solution of 

Problem (2). Then, 
*

.
WE

x P  

Theorem 3. Let 
*

x X be the unique optimal solution of 

Problem (2). Then, 
*

.
E

x P  

Theorem 4. Let 
*

x be an arbitrary feasible solution of 

Problem (1). If there exists 1 k p   such that 

*max max ( ) 0
k k

k
y X c

c y x
 

   then 
*

.
WE

x N  

Theorem 5. Let 
*

x X be a feasible solution of Problem 

(1) with  

                  

*

1
max max max ( ) 0,

i i

i
y X i p c

c y x
   

    

then 
*

.
E

x N
    

  

In the next section, to solve Problem (2), an algorithm 

based on the relaxation procedure [8] is suggested. 

4.  AN ALGORITHM 

Algorithm 1. 

Input: An instance of an interval MOLP Problem (1) and 

a vector of weights 1( , ..., ).pw w w  

Step 1. Solve the linear programs max
u

x X ic x where 

1( , ..., ), 1, ..., .
u u u

i i inc c c i p   Let an optimal solution of 

the i th problem be 
*

1,..., .,i
x i p Then set 

1 * 1
,1, ,

i u

i i ik y x c c   and {1}, 1, ..., .iI i p   

Step 2. Solve the following linear program: 

1

min (3)

. . , , 1, ..., ,

, 0, 1, ..., .

p

i i
i

h h h

i i i i i

i

v w

s t c y c x h I i p

x X i p









 

   

  

 

Let 
1( , ,..., )

k k k t

px   and 
k

v  be an optimal solution and 

the optimal value of Problem (3), respectively. Set 

: 1.k k   

Step 3. Suppose 
k

iy and 
1

( , )
k k

i ix y


 are an optimal 

solution and the optimal value of Problem (4), 

respectively: 
1

max max( ), 1, ..., , (4)
i i

k

i i
y X c

c y c x i p




 
   

and let , 1, ..., ,
k

ic i p  be an optimal solution to 

1
max ( ).

i i

k k

c i i ic y c x



 
 

 

Step 4. If  

               
1 1

1 ,( , )
k k kp

i i i iw x y v
 

   

then set 

          
1 1

{ | ( , ) },
k k k

i i i i iI I k x y 
 

   

for 1,...,i p  and go to Step 2. Otherwise, stop. In this 

case, 
1k

x


 is an optimal solution of Problem (2). 

Output. An optimal solution of Problem (2). 

5.  NUMERICAL EXAMPLE 

Consider the following interval MOLP problem with 

(0.5,0.5).w   

2

2

(5)
1 1

2 1

1 2 1 2 1 2

1 2 1 2 1 2

1 2

max ( ) [1, 2] [3, 4]

max ( ) [2,5] [2, 2.5]

. . {( , ) | 2 50, 12,

5 2 96,2 2 22, 16, 20,

, 0}.

z x x x

z x x x

t
s t x X x x x x x x

x x x x x x

x x

 

 

      

     



Using Algorithm 1 to solve Problem (5), 
1 2

(11.5,19.25)
k t

x x

  is achieved as an optimal 

solution of the weighted sum problem of maximum 

regrets. It should be noted that (11.5,19.25)
t

is the best 

solution of Problem (5), since it is necessarily efficient. 
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  Topsisشاخص هاي رضایتمندي مشتریان توسط تكنيك  یبند تیاولو

 بيمه سامان()مطالعه موردي: شركت 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحــد خوراسگــان )اصفهان(، گروه مدیریت دولتی،اصفهان،ایرانامیرحسین نادعلی جلوخانی ، 

ie4u2007@gmail.com 

تحقیقي  گذاران مهیب یتمندیرضا تعیین در مؤثر شاخصهاي شناسایي هدف باسامان  یخصوص مهیب نمایندگیهاي چکيده:
انجام داده  شاخصه چند گیري تصمیم تكنیكهاي از استفاده با شده استخراج شاخصهاي اهمیت میزان شناسایي با هدف
  ق،یتحق نیا جینتا که ییآنجا از نیهمچن.  باشد مي یشیمایپ یفیتوص تحقیقات نوع از قیتحق کی ، حاضر قیتحق. است
 ، تحقیق آماري جامعه.  باشد مي یکاربرد یپژوهش مورد قیتحق کی ، ردیقرارگ مورداستفاده ، یعمل طور به تواند مي

 نیا نظر از که ییها شاخص تا دهیگرد انیمشتر با مصاحبه به اقدام که ،نمایندگیهاي شهرهاي مختلفاز است عبارت
 به اطالعات لیتحل و هیتجز در. گردد مشخص ، برخوردارند یشتریب تیاهم از ، انیمشتر یمند تیرضا یبرا افراد
 با یا پرسشنامه یطراح به ابتدا ، شده آوري جمع اطالعات و ها داده تحلیل و تجزیه منظور به ، شد داده توضیح لیتفص

 ریتاث عوامل تیاهم نییتع یبرا ، مندرج اطالعات لیتحل با سپس و شد اقدام( TOPSIS) لیتحل کیتکن کردیرو
 از استفاده با یانتخاب یرهایمتغ انیم از.  است شده گذاران مهیب یمند تیرضا یارهایمع یابیارز به اقدام ، گذار
 خسارت  ، یرسان اطالع ، کارکنان یرفتار تیوضع  ، التیتسه و خدمات ، مهیب حق ریمتغ شش ، یدلف کیتکن

بیشترین  مهیطبق محاسبات، معیار حق ب ریشش متغ نیا نیگشتند که ب نییتع کارکنان عمل سرعت و مهارت و یپرداخت

 . وزن را داراست

 Topsisتكنیك ، ،معیارهایتمندیرضا :یديکل کلمات

                                                           

 *ارائه دهنده

 

  مقدمه .1
 و  ماردم  یانادازها  پاس  یگاردآور  یبارا  یماال  یخدمت مه،یب

 در ماه یب یاصال  فاه یوظ. آنهاسات  یبارا  ساک یر پوشاش  ارائة
 مااه،یب.  خسارتهاساات ادکننااد جیا ِیاحتمااال یرخاادادها براباار
 جادشااادهیا یتهاااا خساااار از یناشااا مشاااکالت و هاااا ینگرانااا
 مااهیب. دهااد یماا پوشااش را ریاام و ماار  و امااوا  نااهیدرزم
 نیا ا کاه  کند یم فراهم جامعه یبرا را ییها هیسرما نیهمچن
. شاوند  یما  یگذار هیسرما سودمند یها بخش در ها هیسرما

 در و ردیااگ یماا قاارار خاادمات بخااش رمجموعااةیز در مااهیب
 و محصاو   تیا فیک باه  یکاف توجه دیبا خدمت، نیا یابیبازار
 الزم خااادمات، یابیااابازار هنگاااام. داشااات یمشاااتر تیرضاااا
 فاارو  توسااعة نوآورانااة یارهااایمع دربااار  افااراد کااه اساات
 تید،کفایا کن عمال  خاو   حوزه نیا در شما که نیا. کنند فکر
 تیا فیک بااره در تاا  دیا بده اجاازه  گاران ید به دیبا بلکه کند ینم

 یارهاا یمع در تیا خالق. شاوند  آگااه  شاما  مثبت یها یهمکار
 و یعموم روابط غات،یتبل. است امروز ازین فرو ، توسعة

 باه  یفروشاندگ  و اسات  یکااف  توجاه  ازمندین یکالم ارتباطات
 (.0931همکاران، و یسبز)دارد ازین یشتریب توجه

 پيشينه تحقيق .2
 نشااان هنااد از همنطقاا دو در(  0331)  رافااانیچ ي مطالعااه

 ماه یب هاي برنامه از کشاورزان مندي تیرضا زانیم که داد
 حادود  منطقاه  کیا  در که یی گونه به است، متفاوت شدت به
  گاارید ي منطقااه در و داشااتند تیرضااا هااا برنامااه از% 01
 0261 تیرضااا(  6112)  وریااو. بودنااد یناراضاا% 01
 هجااینت نیااا بااه و دادنااد قاارار یبررساا مااورد را گااذار مااهیب

 0330 ساا   در% 00 از گاذاران  ماه یب تیرضا که دندیرس
 عواماال.  اساات افتااهی شیافاازا  6116 سااا  در% 32.9 بااه

 بیا ترت باه  هاا  آن دید از گذاران مهیب مندي تیرضا بر موثر

 هیااارا خاادمات تیاافیک بااه نااانیاطم از اساات عبااارت تیاااهم
 توجااه شااده، عرضااه اطالعااات وضااو  و درك تیااقابل شااده،
 در موجااااود مشااااکالت گااااذاران، مااااهیب ازهااااايین بااااه یکاااااف

 از حفاظاات بااه اعتماااد ان،یمشااتر یرسااان خاادمت واحاادهاي
 بااه کاماال نااانیاطم انفاارادي، کاارد روي ،یشخصاا اطالعااات
 دیاامف و تیاافیک مساااله، حاال بااراي الزم زمااان مااه،یب شاارکت
 .مشورت بودن
 

 روش پژوهش .3
 1نمایندگیهاي بیمه  از است عبارت ، تحقیق آماري جامعه
 به اقدام که ، شیراز -تبریز –اصفهان  –تهران  شهر

 نیا نظر از که ییها شاخص تا دهیگرد انیمشتر با مصاحبه
 یشتریب تیاهم از ، انیمشتر یمند تیرضا یبرا افراد

 ، افراد نیا نظر طبق.  گردد مشخص ، برخوردارند
 دسته شش به یکل یبند دسته کی در توان یم را ها شاخص

 و خدمات ، مهیب حق یها ریمتغ از رتندعبا که کرد میتقس
  ، یرسان اطالع ، کارکنان یرفتار تیوضع  ، التیتسه

 . کارکنان عمل سرعت و مهارت و یپرداخت خسارت

 الویت بندی شاخصها با روش تاپسيس:
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 . نتـایج 4
به تفصیل  تجزیه و تحلیل اطالعاتكه در  گونه  همان

ها و  دادهتحلیل تجزیه و ، به منظور  توضیح داده شد
آوري شده ، ابتدا به طراحی پرسشنامه ای با  اطالعات جمع

اقدام شد و سپس با  (TOPSISرویکرد تکنیک تحلیل )
تحلیل اطالعات مندرج ، برای تعیین اهمیت عوامل تاثیر 
گذار ، اقدام به ارزیابی معیارهای رضایت مندی بیمه 

راي آن در گذاران شده است . سپس به ارزیابي قابلیت اج
نتایج بدست آمده به دنیاي واقعي پرداخته شده است كه 

 آیند: صورتي مختصر ذیاًل مي
متغیرهای تحقیق از ادبیات تحقیق و مقاالت مرتبط با  

موضوع انتخا  گشتند و از میان متغیرهای انتخابی با 
 حق بیمه ، خدمات و استفاده از تکنیک دلفی ، شش متغیر

  تاری کارکنان ، اطالع رسانی ،وضعیت رف  تسهیالت ،
تعیین  خسارت پرداختی و مهارت و سرعت عمل کارکنان

وزن هر یك از معیارها پس از تجزیه و تحلیل داده  گشتند و
 باشد:  صورت زیر مي ها به

 
 

مهارت 
و 

سرعت 
عمل 
 کارکنان

خسارت 
 پرداختی

اطالع 
 رسانی

وضعیت 
رفتاری 
 کارکنان

خدمات 
و 

 تسهیالت

حق 
 بیمه

1.66 1.10 1.66 1.60 1.20 
1.0
1 

بیشترین  حق بیمهبا توجه به محاسبات انجام شده ، معیار 
 وزن را داراست .
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سنجش تأثیر طرح تحول بر کارایی صنعت بیمه ایران
وريکارشناس ارشد مدیریت سیستم و بهره،*فاطمه عرب مازار

arabmazar@bimehma.ir،"ما"کارشناس ارشد واحد تحقیق و توسعه شرکت بیمه 

اجتماعی-هاي اقتصاديکارشناس ارشد سیستم،نسترن اکبري
nastaranakbari@bimehma.ir،"ما"سرپرست واحد تحقیق و توسعه شرکت بیمه 

هاي اقتصادي و اصلی آن تأمین امنیت و جبران خسارت در فعالیتبوده که نقشیکی از رئوس بازار مالی "بیمه":چکیده
را در زداییسازي و مقررات، خصوصیصنعت بیمه ایران در اواخر دهه هشتاد، رخدادهاي مهمی چون آزادسازي. اجتماعی است

تأثیر تحوالت مذکور بر کارایی بررسیاین مطالعه به لذا. راستاي اجراي طرح تحول به موجب ارتقا عملکردش تجربه نمود
-شرکت دولتی و غیردولتی فعال در سال15تغییرات کارایی فنی، کارایی مدیریتی، و کارایی مقیاساز طریق سنجشصنعت 

ها تحلیل پوششی دادههايدلاز م. استپرداختهصنعت بیمه، سازي طرح تحولپیادهاز)91و 90(و بعد) 87و 86(هاي قبل
مدت دهد که طرح تحول در کوتاهنتایج نشان می. شده استاستفاده فنیکارایینجش جهت سخروجی 4ورودي و 4با 

هاي افزایش کارایی در شرکتهمچنین. داشته باشد-به خصوص کارایی مدیریتی-توانسته اثرات مثبتی بر کارایی فنی 
.است، بارزترترهاي کوچکخصوصی و نیز در شرکت

؛ طرح تحول صنعت بیمهصنعت بیمه ایرانها؛ تحلیل پوششی دادهکارایی؛ :کلمات کلیدي

ارائھ دھنده*

مقدمه.1
تا اوایل دهه هشتاد پس از انقالب اسالمی صنعت بیمه ایران 

آن وجود عمالً رقابتی در بازار کامالً در انحصار دولت بوده و 
، طرحی جهت یک تحول اساسی در 1387در سال . نداشت

،آنهاي اصلیاز استراتژيصنعت بیمه کشور تدوین شد که 
. بود)آسیا، البرز و دانا(دولتیشرکت بزرگ3سازي خصوصی
استقرار نظام نظارت هوشمند، نهادینه و خودتنظیم همچنین

نظارت (اياستقرار نظارت غیرتعرفهوصنعتدر حوزه حاکمیتی
ي هاسیاستاز مهمترینايبه جاي نظارت تعرفه)فنی و مالی

ي گذشته با توجه به تحوالتی که از دهه.شودمحسوب میآن
سازي وخصوصی،آزادسازيدر صنعت بیمه ایران در راستاي 

آغاز شده، بحث ارزیابی عملکرد در این صنعت با زدایی مقررات
کامالً ، دوران گذار صنعتدر عنایت بر تأثیر این رخدادها 

هرچند مدت زمان اندکی از اجراي . رسدضروري به نظر می
گذرد اما قطعاً هاي اصلی طرح تحول صنعت بیمه میسیاست

به منظور آنورد از بازخدریافتمدت و بررسی اثرات کوتاه
.هاي آتی الزم خواهد بودتر در سالهاي مناسبسیاستگزاري

-مدت خصوصی، هدف اصلی این مطالعه، سنجش اثر کوتاهلذا

بر میزان کارایی در صنعت زدایی آزادسازي و مقرراتسازي،
فرضیه اصلی تحقیق این است که کارایی در .استبیمه کشور 

.خواهد یافتصنعت بیمه پس از اجراي طرح تحول افزایش 

روش تحقیق.2
صنعت حاکم بربا توجه به ادبیات موضوع، ساختار و شرایط 

به ها بیمه ایران، و نیز استفاده از چندین خروجی در مدل
هاي بیمه، از عملکرد شرکتتري منظور ارائه تصویر کامل

به عنوان ) DEA(هاپوششی دادهتحلیل متدولوژي ناپارامتري 
. ابزاري جهت پاسخگویی به سوال تحقیق حاضر انتخاب شد

هاي ، فراهم نمودن تکنیکی بر مبناي مدلDEAایده اصلی 
ریزي ریاضی است که به وسیله آن بتوان در میان برنامه

، با شناسایی گیرنده مشابهاي از واحدهاي تصمیممجموعه
، به )واحدهاي کارا(اندواحدهایی که بهترین عملکرد را داشته

واحدها و تمیز واحدهاي ناکارا کلیه نسبیسنجش سطح کارایی
BCCو CCRهاياز مدلدر این تحقیق .از کارا پرداخت

، کارایی )TE(فنیکاراییجهت محاسبه مقادیرمحور خروجی
.استفاده شده است)SE(مقیاسکارایی ، و )PTE(فنی خالص
بارت از عي مدلهاورودي"اينگرش ارزش افزوده"با الهام از 

حقوق صاحبان عمومی، -هاي اداريتعداد نمایندگان، هزینه
عبارت از تعداد بیمه ي آنهاو خروجیسهام، و بدهی سرمایه؛

معکوس ضریب و هاي صادره، درآمد حق بیمه، ذخیره فنی، نامه
شرکت در صنعت 25، 1391در انتهاي سال . هستندخسارت

سازي جهت همگنلکنبودهبیمه ایران مشغول به فعالیت 
هاي تحلیل پوششی گیرنده حاضر در مدلواحدهاي تصمیم
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این . انددر نمونه موردمطالعه قرار گرفتهشرکت15ها، تنها داده
ش هاي دولتی و خصوصی بوده و بیها ترکیبی از شرکتشرکت

-سهم بازار از حق بیمه تولیدي را به خود اختصاص می% 95از 

هاي سالدورههاي تابلویی در دو در این مطالعه از داده.دهند
. از طرح تحول استفاده شده است) 91و90(و بعد) 87و86(قبل

هاي مورد نیاز به روش مطالعات اسنادي با آوري دادهجمع
هاي آماري صنعت بیمه ایران انجام شده استفاده از سالنامه

شاخص بهاي کاال و خدمات هاي خام بادادهسپس. است
ساالنه مقادیر کاراییانواع .اندشدهتعدیل)CPI(مصرفی
. استشدهمحاسبه DEAOSافزار برخطنرمباهاشرکت

هايکارایی صنعت، کارایی بخش خصوصی و کارایی گروه
برآورد گیري موزون از طریق میانگینها نیزمختلفی از شرکت

.استآنوزن هر شرکت برابر با سهم بازار-گرددمی
نتایج.3

هاي قبل و بعد از انواع کارایی در سالمحاسبهنتایج حاصل از 
-صنعت نشانها و نیز کل در سطح شرکتاجراي طرح تحول 

، پس از درصدي در کارایی فنی صنعت2.5ی افزایشدهنده 
افزایش در کارایی فنی . استسازي تدریجی طرح تحول پیاده

و کارایی مقیاس، افزایش در کارایی ) کارایی مدیریتی(خالص
صنعت را به دنبال داشته؛ هرچند نتایج مؤید آن است که فنی

در صنعت مرهون افزایش کارایی مدیریتی بیشتر این افزایش 
.استبیمه ایران

تنها با حذف -بازار خصوصی بیمه کشورنتایج بررسی عملکرد 
نشان هااز نمونه و اجراي مجدد تمامی مدلدولتیشرکت بیمه 

دارد که کارایی فنی این بخش در متوسط درصدي 5يرشداز 
یافزایشبامثبت اجراي طرح تحول در کوتاه مدت حاکی از اثر

درصدي در هر دو مقدار کارایی مدیریتی و کارایی مقیاس 2
سه شرکتی که پس از میان هرچند قابل تأمل است که از .است

افزایش تنها یک شرکت،انداجراي طرح تحول خصوصی شده
.کرده استدر کارایی فنی را تجربه

که بیش از-ي خصوصیهاشرکتبندي با گروهدر ادامه 
ها ي آنبر مبناي اندازه-ارنددرصد سهم بازار را در اختیار د50

هر گروه پس از اجراي طرح تحول در به بررسی تغییرات کارایی 
گروه حاکی از آن است که نتایج . پرداخته شده استصنعت 
هاي شرکتو نیز گروه )Minor(بسیار کوچکهاشرکت
خود فنیاي در کاراییرشد قابل مالحظه)Small(کوچک

پس)Large(بزرگهاي شرکتگروه همچنین .اندتجربه کرده
اجراي این طرحاند، درحالیکهکامالً کارا شدهطرح تحولاز

گروه هاي شرکتاي بر کارایی فنی تأثیر قابل مالحظه
.مدت نداشته استدر کوتاه) Medium(متوسط

بندي و ارائه پیشنهادجمع. 4
نتایج بدست آمده نشان داد که اجراي طرح تحول در صنعت 

مثبتی بر کارایی فنی مدت اثربیمه کشور توانسته در کوتاه
بیشتر متأثر از افزایش کارایی که-صنعت بیمه داشته باشد

همچنین همانطور که انتظار . مدیریتی در کل صنعت بوده است
رفت، بخش خصوصی نیز عملکرد بهتري در صنعت داشته می

هاي تازه خصوصی تواند ناشی از هر دو عامل ورود شرکتکه می
و مدیریتی پس از آزادسازي سهام شده با تغییرات ساختاري

افزایش شرایط رقابتی در صنعت به جهت نیز ها در بورس، و آن
ها با هایی از شرکتگروههمچنین. ها باشدآزادسازي نرخ تعرفه

ند که رشد کارایی باالتري برخوردار بودتر از هاي کوچکاندازه
پذیري خصوصی بودن، چابک و منعطف بودن، قابلیت تغییر

-هاي بهیشتر و سازگاري باالتر با تغییرات محیطی، سیسستمب

نی روز و ساختارهاي مناسب، و نیز بکارگیري نیروي انسا
.دانستعوامل آن توان ازمیرا کارآمدتر و با تحصیالت باالتر

هاي متناسب با تعیین نرخ تعرفههاي مدل، توجه به خروجیبا 
اي، ارتقا مختلف بیمههاي ریسک مشتریان گوناگون در رشته

هاي عملکرد نمایندگان و کارگزارهاي موجود با استفاده از روش
هاي اطالعات و ارتباطات، و بازاریابی نوین بر مبناي تکنولوژي

-گیري از خدمات الکترونیک در راستاي کاهش هزینهنیز بهره

هاي سنتی به عنوان هاي عملیاتی و اجرایی فرآیندها در روش
. شودها پیشنهاد میافزایش کارایی در شرکتراهکارهاي

همچنین تعدیل و اصالح برخی از قوانین و مقررات سختگیرانه 
-در رابطه با نوع سرمایهصالح در این حوزه از سوي مراجع ذي

گذاري گذاري بر روي ذخایر فنی، و نیز انتخاب سبد سرمایه
وجبات تواند مها، میمناسب در بازار بورس کشور توسط شرکت

هاي کاهش هزینهبه عالوه، .را فراهم آوردسودآوري بیشتر 
اطالعاتی هاي از طریق بکارگیري سیستماداري غیرپرسنلی 

.خواهد شدمیسر نیز یکپارچه
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Designed to solve a fuzzy multi-objective model for selecting 

and assigning an order to the supplier with risk 
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Abstract: This paper studies the problem of supplier selection and order allocation to 

them in multi-product, single-period with a supplier and a customer in a two- level 

supply chain is studied. The model is a multi-objective programming model that 

includes these objectives: minimizing the cost of buying, shipping and order, 

minimizing late or delay by the supplier due to the uncertainty in the phase considered 

, minimizing supplier selection in a fuzzy risk is considered in the selection of 

suppliers and the maximum weight of influence of the supplier. Suppliers weight 

because of uncertainty in fuzzy TOPSIS method and Fuzzy considered achieved. In 

addition, some limitations such as potential suppliers, quantities demanded, the 

maximum allowable delays of acceptable negative risks are imposed on the model  .  

Keywords: Supplier selection, multi-product allocation, order, fuzzy TOPSIS risk. 
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1. Introduction 

Because of the essential role that suppliers on 

the criteria of cost, quality, service and supply 

chain goals are  The strategic relationship with 

suppliers has become an essential requirement 

for the purchase, as such the question of 

allocating orders to suppliers the main 

activities of the PMI is a supply chain. 

Supplier selection, determines which supplier 

should be selected as well as the amount of 

resources allocated to each supplier and how 

much to order. Supplier selection problem is 

one of the important issues is routine. In this 

small single -objective mathematical method is 

easy to solve. In the real world, there are few 

aimed at simultaneously solving the large size 

makes it difficult. The purpose of this paper, 

the supplier selection problem with multiple 

targets is modeled, taking into account the 

uncertainty in the model of fuzzy terms and 

conditions to which model is closer to reality . 

Also consider that risk has a significant impact 

on the selection of suppliers. Hand price 

discounts offered by suppliers for the above 

model is more efficient 

 .2  Describe Models  

We assume that a buyer intends to provide multiple 

goods or raw material in a set period of 

development of suppliers, which aims to provide a 

suitable allocation is the optimal order. 

 

2-1 . Assumptions  

t jk is the triangular fuzzy number and its Defuzzy 

politics Average (Distributed β) we have used.  

Wj weight fuzzy TOPSIS technique has been 

obtained from suppliers.  

To obtain a weighted fuzzy TOPSIS method from 

suppliers in trapezoidal fuzzy numbers are used, 

the weight of the criteria by decision makers is 

defined as trapezoidal fuzzy numbers.  

Fuzzy TOPSIS method is used, it is assumed that 

the independent variables and indices of linear 

compensatory utility. 

 Fuzzy TOPSIS method, criteria C1, 

C2, C3 C4 measure negative side and a 

positive side . 

 Demand is constant and deterministic . 

 There is no shortage . 

 IR positive and IR negative risk of 

severe losses and gains, and p, q risk 

losses and gains have been triangular 

fuzzy numbers. 

 2-2 - Modeling objective functions 

 2-2 – 1   -function cost 

Min z1 =  ∑  
 
    ∑   

   xjk . Pjk +     ∑   
   ∑   

     xjk 

. wj . vjk  yjk   +  ∑  
 
     ∑   

    fjk . yjk             (1)                   

2 -2 – 2  - function delay  

        =       ∑  
 
     ∑   

        . xjk                   (2)  

2-  -2 – 3  function weight supplier 

        =    ∑  
 
     ∑   

       . xjk                    (3)  

2-  -2 – 4  function risk supplier 

        =       ∑  
 
     ∑   

   (R   - R   ) . yjk              

(4)   

  2 -3 - constraints modeling 

    Constraint demands  2 -3 –1 –   

    ∑  
 
   xjk  ≥     Dk ;                                        (5)   

                       

     Constraint capacity supplier 2  -3 –2  
     xjk ≤ c k    ;                                                       (6 
)                         

    

2 -3 –3  Constraints delivery times (late) 

     ∑   
   t  k . xjk  ≤  ∑   

      Tj . Dk      ;                     
(7)                              

2 -3 – 4  Supplier selection limits the 

maximum 

 1 ≤   ∑  
 
   y k ≤  nk        ;                      (8)                 

2 -3 – 5  Investment Constraints 

∑  
 
     ∑   

    yjk .( Pjk + (wj . vjk) + fjk ) ≤ o  ;     

(9)                           

 

2 -3 – 6  Limits the maximum acceptable 

negative risks 

∑      
       . yjk  ≤        ;                  (11)                                                                                                                   

2 -3 –7   Constraints the decision variables 

Xjk ≥ 0       ;                                            (11)     

                    

Yjk : 0,1      ;                                                          

(12)  

                              
Weight gain is Astftdh Topsis Fuzzy Method 

suppliers, how the procedure is described in 

full in the original article. (Chen C.T, 2000) 
Calculate the expected risk-adverse and positive 

risk 
  

Equations 13 and 14 show the expected positive 

and negative risks that arise as a fuzzy problem. 
     =       * p      ;         (13 )                                 
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     =       * q       ;       14 )  (                                 

Defuzzy by triangular fuzzy numbers in 

objective functions for delays and risks of beta 

distribution mean formula is used: 

   (                 ;          B =  
         

 
             (15)   

     3.Solving the model 
    Note that the model presented in this study, a     

model of multi-objective, non-linear In the field 

There are difficult problems to solve in innovative 

ways and  metahurestic dimensions should be used. 

4.Results and conclusions  

In this paper, a general problem with 

quantitative factors such as weight, supplier, cost, 

and risk of non-deterministic factors such as the 

rate was slow and the weight of the suppliers. This 

comprehensive plan is very close to real world 

situations. You can discounts for future research 

and locate suppliers added to the model or the 

fuzzy parameters of the model increases. 
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A Bi-objective Mathematical Model for a Location-

Pricing Problem  
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Abstract: This paper presents a multi-objective model a facility location problem with a congestion 

and pricing policy. Motivated by implementations to locate servers in internet mirror sites, 

communication networks and the like, this model considers for situations, in which immobile service 

facilities are congested by a stochastic demand to behave as M/M/m/k queue. To demonstrate the 

validity of this model, we use the GAMS software on solving a number of test problems.  

Keywords: Facility location, Multi-objective optimization, Pricing. 
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1.  INTRODUCTION 

The main goal in facility location problems (FLPs) is to 

locate the facilities in best location to minimize the 

operational and transportation costs. In the former, several 

models and different solutions methodologies for FLPs 

have proposed comprehensively [1]-[3]. Toregas et al. [4] 

and Hakimi [5] considered a constant demand of 

customers in set covering and p-median problems, 

respectively. However, the demand is variable and 

depends to different parameters (e.g., instance price, 

distance and lead time) in real conditions. 

Nowadays, many researchers have observed significant 

research progresses on the interaction of pricing and 

operations. Prices are used to control the arrival rate to a 

queue or queues and may or may not be set based on the 

current queue length. Hayel [6] considered an M/M/1 

queuing system and designed an optimal pricing scheme to 

control the queue so that the arrival pattern of customers 

depends on a delay cost per unit of time and a demand 

function. Son [7] considered a queuing system with 

discrete time and optimized the pricing problem with the 

additional option to serve a second class of customers. 

Pangburn and Stavrulaki [8] concentrated on a 

maximizing profit function to analyze price and capacity 

levels considering two contrasting service strategies, 

including segmentation and pooling for a monopolist. 

Basarcil et al. [9] studied the dynamic pricing problem and 

optimal sequencing for a bi-class queuing system with 

using a Markov decision process. Recently, Berman et al. 

[10] combined “Location-Pricing-Queuing” concepts in a 

single facility location problem on a network to maximize 

profit. They considered the decision making on location, 

pricing and service capacity simultaneously, in which a 

demand was depends on price, distance and waiting time 

at the facilities and presented a algorithm to achieve the 

optimal price and capacity. Furthermore, Berman et al. 

[11] extended their previous research to a multiple-facility 

model. In these two researches, they assumed that 

customers had information about the expected waiting 

times at the facilities. Abouee-Mehrizi et al. [12] extended 

the above models with established some difference. They 

considered a firm that wants to locate m facilities on a 

network with n demand nodes. They assumed that (I) 

customers may balk the system upon their arrival, (II) all 

the facilities charged the same price for service, and (III) 

M/M/1 queuing system. 

2.  PROBLEM FORMULATION 

In this paper, a firm is considered that intends to locate 

several multi-server facilities in a region. In such a system, 

each customer node has a potential number of users that 

refer into facilities with certain distance to receive the 

service/goods. Users to receive the service/goods refer 

into the facility providing most utility for them. User's 

utility is a function of service/goods price and amount of 

distance between customer nodes and facility nodes. It is 

natural that potential users dissuade of receive the 

service/good, if desirable price and distance are not 

provided for them and the sensitivity in each customer 

node toward price and distance is different. Therefore, 

pricing for service/goods and locating for facilities is key 

decisions for firms to maximize both profit and customers 

satisfaction. Since the waiting time in a queue is one of the 

satisfaction factors; then, firms intend to optimize the both 

profit and waiting time objectives simultaneously. To 

obtain the efficient waiting time, queuing length in each 

facility is controlled with an appropriate pricing policy in 

each facility and obtains the suitable number of servers at 

each facility. The parameters and decision variables used 

in the model are as follows:  

i  Index for customer nodes (i=1, …, M) 

j   Index for potential facility location (j=1, …, N) 

V   Maximum number of servers which can be on-duty 

dij  Travelling distance from costumer i to facility j 
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j   Demand rate at open facility node j
 

tij  Travelling time of demand node i into facility j 

wj  Waiting time of customer assigned to facility j 

i  Demand rate of service requests from customer i
 

UM  Maximum number of servers that used at facilities 

UK  Maximum capacity of queue that applied at facilities 

ei   Fixed cost of establishing a facility at potential j 

csj  Unit cost of service/goods at facility j 

j  Service rate for server j 

ig   Potential number of users in customer node i
 

   A large number 

i   Price sensitivity coefficient in customer node i 

i   Distance sensitivity coefficient in customer node i 

1   if customer  is assigned to facility 

0   otherwise
ij

i j
x


 


1   if facility  is opened

0   otherwise
j

j
y


 
  

mj  Number of server at opened facility j

 kj  Queuing capacity at opened facility j 
pj  Price of service/goods at opened facility j

 
 

The mathematical formulation is provided as follows: 
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0; ;jk  Integer j 

 

0; ;jm  Integer j 

 

0 ;jp   j     

Objectives Z1 and Z2 present the total profit of the 

system and the maximum idle probability of the facilities. 

Constraints insure the service capacity for each facility, all 

demands at node i will be served by the entering facilities, 

maximum number of opened facilities, queuing equations 

for an M/M/m/k system, the arrival rate at each facility 

located at node j, and non-negativity, integrality and 

bounds on the model variables, respectively.   

3.  SOLVING ANALYSIS 

Table 1 provides three test problems for demonstrating 

the validity of the presented model. Moreover, it includes 

the computational results of the GAMS software on these 

problems. The problem is integrated by desirability 

function method [13] with z=0.4.   

TABLE 1 

GENERATED TEST PROBLEMS AND RESULTS 
Problem 

No. 
M N V 

Objective 

Function 

1 5 3 2 0.8443 

2 7 4 3 0.6745 

3 12 8 6 0.7374 

4.  CONCLUSION 

This paper has presented a new multi-objective 

mathematical model for a location-pricing problem with a 

stochastic demand in an M/M/m/k queue. The model has 

been solved by the GAMS software for different test 

problems. 
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A neural network for solving fuzzy quadratic

programming problems
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Abstract: In this paper a new representation of recurrent neural network for solving fuzzy quadratic pro-
gramming problem is given. In fact this methodology is concentrated on a new fuzzy quadratic programming
with fuzzy coefficients. To the best of our knowledge, no study have yet been attempted for neural network
of fuzzy quadratic programming problem since there is no effective way to simultaneously incorporate for
solving the fuzzy quadratic programming problem. First present a fuzzy model for quadratic programming
problem then the dual program is investigated. Finally, this problem by a fuzzy neural network model which
has the equal solution with the problem, is solved. Illustrative example is included to demonstrate the
validity and applicability of the technique.
Keywords: Neural network model, quadratic programming problem with fuzzy coefficients, fuzzy mapping,
fuzzy number.

1 INTRODUCTION

In 1996, Wu et al. [2] and Xia [3] introduced a new
model that solves both the primal and dual prob-
lems of linear and quadratic programming prob-
lems. Their model always globally converge to the
solution of the primal and dual problems. In 2002,
Xia et al. [4] introduced a recurrent neural network
for solving the non-linear projection formulation.
In 2011 Effati et al. [1] presented a new neural net-
work model for linear programming where solved
fuzzy shortest path problem and fuzzy maximum
flow problem.

The main motivation of the new proposed
method is to study the existing fuzzy neural net-
work models for solving quadratic programming
problem. As it is mentioned above, there are sev-
eral neural network models to solve crisp math-
ematical programming problems. So far as we
know, no study about the neural network on fuzzy
quadratic programming problem existed. This
methodology is going to study the possibility of ex-
tending the existing neural network models to solve
fuzzy mathematical programming problems.

2 Fuzzy Quadratic Programming Problem

Definition 2.1 (Positive semi-definite and sym-
metric fuzzy matrix). An n × n fuzzy matrix Ã =
({(aij(µ), aij(µ), µ) : µ ∈ [0, 1]})n×n is said to be
positive semi-definite and symmetric if for any µ ∈
[0, 1], A(µ) = (aij(µ))n×n and A(µ) = (aij(µ))n×n

are n× n positive semi-definite and symmetric.

Now, we define a fuzzy quadratic programming
(FQP) problem with fuzzy coefficients as follow,

min f̃ = c̃Tx+
1

2
xT H̃x,

s.t. Ãx ≤ b̃, (1)

x ∈ Rn
+.

where H̃ is a fuzzy positive semi-definite and sym-
metric matrix of order n×n, Ã, c̃, and b̃ are matri-
ces of order m× n, n× 1, and m× 1, respectively.

Lemma 2.2. f̃ = c̃Tx+ 1
2x

T H̃x in (1) is a convex
fuzzy mapping.

Since in FQP (1), f̃(x) is a convex fuzzy map-
ping and g̃(x) = Ãx− b̃ is an m-dimensional fuzzy
vector, so FQP (1) is a convex fuzzy programming.

Theorem 2.3. Consider the FQP in (1), and let
x̄ ∈ Rn

+ is a local optimal solution to the problem,

then x̄ is a global optimal solution. If f̃ is strictly
convex, then x̄ is the unique global optimal solution.

The Lagrangian of FQP is,

L̃(x, u) = c̃Tx+
1

2
xT H̃x+ u(Ãx− b̃), u,≥ 0.

It is easy to show that the Lagrangian L̃(x, u) is a
fuzzy mapping from Rn

+ × Rm
+ to E1.
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The fuzzy Lagrangian dual problem of FQP in
(1) is given by:

max
u≥0

min
x≥0

L̃(x, u)

= max
u≥0

min
x≥0

{
c̃Tx+

1

2
xT H̃x+ ⟨u, Ãx− b̃⟩

}
= max

u≥0
min
x≥0

{
⟨c̃+ ÃTu, x⟩+ 1

2
xT H̃x+ ⟨u,−b̃⟩

}
.(2)

The fuzzy Lagrangian dual problem as in (2) can
be written in other way:

max c̃Tx+
1

2
xT H̃x+ uT (Ãx− b̃),

s.t. c̃+ H̃x+ ÃTu = 0̃, (3)

u ≥ 0.

Now, by using x = −H̃−1(c̃+ ÃTu), and substi-
tuting in (3), verify that:

max
1

2
uT D̃u+ uT d̃− 1

2
c̃T H̃−1c̃,

s.t. u ≥ 0, (4)

where, D̃ = −ÃH̃−1ÃT , and d̃ = −b̃− ÃH̃−1c̃.

3 Neural Network Model

Now, we define a fuzzy dynamical system for solv-
ing problem (4) as in following:

d̃z

dt
= D̃u+ d̃, u ≥ 0. (5)

Lemma 3.1. The fuzzy dynamical system in (5)
is Lipschitz continuous function.

4 Stability Analysis

Theorem 4.1. z∗ is the equilibrium point of (5) if
only if z∗ ∈ Z∗ and for any z0 = z(t0) ∈ Rn there
exist a unique continuous solution to equation (5)
over [t0,∞).

Theorem 4.2. The proposed fuzzy neural dynami-
cal system in (5) is stable in the sense of Lyapunov
and is globally convergent to the solution set of (2).
Moreover, the convergence rate of the fuzzy neural
network in (5) increases as γ increases.

5 Illustrative Example

Consider the problem (1) where,

H̃ =

[
6̃ 4̃
4̃ 1̃0

]
, c̃ =

[
1̃
−2̃

]
, Ã =

[
2̃ 1̃
1̃ 1̃

]
, b̃ =

[
1̃
4̃

]
,

where, 1̃ = (0, 1, 3), 2̃ = (1, 2, 4), 4̃ = (3, 4, 5), 6̃ =
(4, 6, 7), 1̃0 = (9, 10, 12). So −̃2 = (−4,−2,−1),
x = (x1, x2)

T . Thus, we have the quadratic pro-
gramming problem with fuzzy coefficients (1) as
follows,

min 3̃x2
1 + 4̃x1x2 + 5̃x2

2 + 1̃x1 + (−1)2̃x2,

s.t. 2̃x1 + 1̃x2 ≤ 1̃,

1̃x1 + 1̃x2 ≤ 4̃,

x1, x2 ≥ 0.

Approximate solutions in MATLAB (ode45) for
various value of µ is shown in Table 1.

Table1: Approximate solution in MATLAB

µ f x1 x2 u1 u2
0.0 −0.8889 0.0000 0.4444 0.0380 0.0000
0.2 −0.7043 0.0000 0.3913 0.0000 0.0000
0.4 −0.5447 0.0000 0.3404 0.0000 0.0000
0.5 −0.4737 0.0000 0.3158 0.0000 0.0000
0.6 −0.4083 0.0000 0.2917 0.0000 0.0000
0.8 −0.2939 0.0000 0.2449 0.0000 0.0000
1.0 −0.2000 0.0000 0.2000 0.0000 0.0000

We solve this problem by letting initial point
(−0.1, 0.2, 0.5,−0.5). Figure 1 shows the converges
behaviour.

Figure 1: Transient behaviour of the fuzzy neural network
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New method for controllability of linear and nonlinear

systems
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Abstract: In this paper, a condition of the global controllability for a linear and nonlinear systems is
obtained. The methods are based on the exponential of even diagonalizable or non-diagonalizable matrix.

Matrix computation is one of the most important, and useful, concepts in science and even our world.
In this way non-diagonalizable matrices are a large class of this field. To the best of our knowledge, no
study have yet been attempted for this computation. Just the Jordan canonical form method exists in this
way. In fact we give interesting recurrence relation for the characteristic polynomial of non-diagonalizable
matrix, then by solving this recurrence relation we obtain the power of this matrix. Finally, we can use this
approach for checking the controllability of systems with these matrices. Illustrative example is included to
demonstrate the validity and applicability of the technique.
Keywords: Non-diagonalizable matrix, minimal polynomial, controllability of systems.

1 INTRODUCTION

As a fundamental concept in control theory, con-
trollability has been investigated extensively since
1960. For linear control systems, their controlla-
bility had already been completely solved in the
1960s and become the standard results in text-
books. Since 1970, the controllability of nonlinear
systems has attracted much attention of many re-
searchers in the field of control theory and control
engineering, and significant progress has been made
by introducing some useful mathematical methods.

A large class of matrices is non-diagonalizable.
When a matrix is diagonalizable we are not en-
countered with a difficult problem, whereas in the
case that we are face with non-diagonalizable ma-
trices. In this way Jordan canonical form method
is a solution. This method has application in dif-
ferential equation [2], in epidemic problem [1], and
etc.

2 Calculating the exponential of a matrix

Let A be an n×n matrix and it’s minimal polyno-
mial be as follow:

ϕ(x) = xn + an−1x
n−1 + . . .+ a1x+ a0. (1)

According to the Cayley-Hamilton theorem,
ϕ(A) = 0, i. e.,

An = −an−1A
n−1 + . . .+ (−a1)A+ (−a0)I.

By letting bi = −ai for i = 0, 1, . . . , n− 1 we get:

An = bn−1A
n−1 + . . .+ b1A+ b0I. (2)

Now we want to calculate Am in general. Suppose
for any m ∈ Z and m ≥ −1 we have:

Am = pn−1(m)An−1+pn−2(m)An−2+. . .+p1(m)A+p0(m)I,
(3)

where, pi(m) for i = 0, 1, . . . , n − 1 is a complex
sequence and depends on coefficients of minimal
polynomial (ai). Note that m = −1, means the
inverse matrix A, (A−1). Multiplying (3) by A,
having:

Am+1 = pn−1(m)An+pn−2(m)An−1+. . .+p1(m)A2+p0(m)A.
(4)

Thus, comparing (3) and (4) one can get:

p0(m) = b0pn−1(m − 1),

p1(m) = b1pn−1(m − 1) + b0pn−1(m − 2),

p2(m) = b2pn−1(m − 1) + b1pn−1(m − 2) + b0pn−1(m − 3),

.

.

. (5)

pi(m) = bipn−1(m − 1) + . . . + b1pn−1(m − i) + b0pn−1(m − i − 1),

.

.

.

pn−1(m) = bn−1pn−1(m − 1) + . . . + b1pn−1(m − n − 1) + b0pn−1(m − n),

Using the last equation from (5) and the fact that,
bi = −ai (i = 0, 1, . . . , n− 1) getting:

pn−1(m)+an−1pn−1(m−1)+. . .+a1pn−1(m−n−1)+a0pn−1(m−n) = 0.

(6)

For calculatingAm, the pn−1(i) for i = 0, 1, . . . , n−
1 must be found from (6). In fact the characteristic
polynomial for the recurrence relation (6) be as:

xn + an−1x
n−1 + . . .+ a1x+ a0 = 0. (7)

One can see (7) is equal to the minimal polynomial
of matrix A, (1).
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Now, let if λ1, . . . λn−1 be distinct roots of (7) and
each λi has order di repeated root. Then accord-
ing to a Theorem of combinatoric, the recurrence
relation pn−1(m) is as follow:

pn−1(m) = (α11 + α12m+ . . .+ α1d1m
d1−1)λm

1

+ (α21 + α22m+ . . .+ α2d1m
d2−1)λm

2

+
...

(8)

+ (αk1 + αk2m+ . . .+ αkdk
mdk−1)λm

k ,

where, each αij is any complex number and de-
termine from the initial condition of recurrence re-
lation. Finally, for computing the exponential of
matrix A we use:

eAt =
∞∑

m=1

Amtm

m!
,

For example, let a non-diagonalizable matrix A be
as follow:

A =

 2 −3 −3
2 −2 −2
−2 1 1

 . (9)

The minimal polynomial of A is:

ϕ(x) = x(x+ 1)(x− 2) = x3 − x2 − 2x.

Using Cayley-Hamilton theorem, A3 = A2 + 2A.
Now we claim that for any m ≥ −1,

Am = p2(m)A2 + p1(m)A+ p0(m)I.

Applying system (5), we get:

p0(m) = 0,

p1(m) =
2m

6
− 2(−1)m

3
,

p2(m) =
(−2)m

3
+

2m

6
.

And Briefly, we have:

Am =

(
(−1)m

3
+

2m

6

)
A2 +

(
2m

6
−

2(−1)m

3

)
A

= 2m
(
1

6
(A2 +A)

)
+ (−1)m

(
1

3
(A2 − 2A)

)
.

3 Main Result

Consider the n-dimensional input state equation

ẋ = Ax+Bu, (10)

where, A and B, respectively n× n and n× p real
constant matrices.

Definition 3.1 ([3]). System (10) is said to be
globally controllable, if for any two points x0, x1 ∈
R⋉, there exists a right continuous control vector
function u(t) such that the trajectory of system (10)
under u(t) satisfies x(0) = x0 and x(T ) = x1 for
some finite time T > 0.

The Controllability Gramian of (A,B) is defined
by

Wc(0, T ) =

∫ T

0

e−AtBBT e−AT tdt.

Wc(0, T ) is symmetric.

Theorem 3.2 ([4]). The pair (A,B) is controllable
(reachable) on [0, T ] if and only if the controllability
Gramian Wc(0, T ) is positive definite.

Now, by using the new approach from section be-
fore, we can calculate the exponential of any matrix
whether matrix diagonalizable or not. And then
applying Theorem 3.2, one can verify the control-
lability of system (10) and the solution u(t).

Example 3.3. Consider the system (10) with ma-
trix A defined in (9) and matrix B = (1, 1, 0, 1)T

we have:

e
At

=

∞∑
m=1

Amtm

m!
=

1

6
(A

2
+A)

∞∑
m=1

(2t)m

m!
+

1

3
(A

2−2A)

∞∑
m=1

(−t)m

m!
.

And by starting the index of summation from zero
we have:

e
At

=
∞∑

m=0

Amtm

m!
=

1

6
(A

2
+ A)

 ∞∑
m=0

(2t)m

m!
− 1

 +
1

3
(A

2 − 2A)

 ∞∑
m=1

(−t)m

m!
− 1


=

e2t

6
(A

2
+ A) −

1

6
(A

2
+ A) +

e−t

3
(A

2 − 2A) −
1

3
(A

2 − 2A).

And thus, by simplifying the above equation:

eAt =

 e2t e−t − e2t e−t − e2t

e2t − 1 2− e2t 1− e2t

1− e2t e2t + e−t − 2 e2t + e−t − 1

 .

(11)
By using Theorem 3.2, one can see system (10) is
controllable.
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Abstract: A centralized decision maker (DM) as supervises of its decision making units (DMUs), 

interest to minimizing the total input consumption and maximizing the total output production. This 

can be done by maximizing the efficiency of individual units using by conventional DEA models. 

Lozano and Villa (2004) use these models for increasing the efficiency of each DMU and minimizing 

the total input or maximizing the total output, at the same time. This paper modified the models which 

used the above process by assurance region method. The advantages of this modification are 

considered by example. 

Keywords: Assurance region method, Data envelopment analysis, Centralized resource allocation.  

                                                           

 
2
 Corresponding  Author 

1.  INTRODUCTION 

Centralized resource allocation models in input orientation 

(CRA-I) which presented by Lozano and Villa in 2004 are 

a type of data envelopment analysis models with variable 

return to scale. This paper consider two models, the first 

model seeks radial reductions of the total consumption of 

every input while the second model seeks separate 

reductions levels for the total amount of each input 

according to a preference structure. With this manner, DM 

can reduce sum of the inputs which consumed by DMUs 

without reducing in the summation of outputs produced by 

them. 

As is known, the BCC Model has variable return to scale 

but sometimes zero weights make some problems for 

evaluation of DMUs. We presented a scheme for avoiding 

zero weights. The zero weight issue can thus be solved in 

this way. If all players agree to incorporate preference 

regarding criteria, we can apply the "assurance region 

method".   

This paper, try to modified the centralized resource 

allocation models based on ARM. So, radial centralized 

resource allocation describe in the next section. In section 

3 the modification of BCC model is present. Modification 

of centralized resource allocation models illustrate in 

section 4. In section 5 the numerical results are present. At 

last, section 6 includes conclusions and some remarks. 

2.  RADIAL CENTRALIZED RESOURCE 

ALLOCATION/INPUT-ORIENTED 

As it is usual with radial models, there are two phases. In 

the phase, an equi- proportional reduction along all input 

dimensions is sought while, in the second phase, 

additional reduction of any input and/or expansion of any 

output are pursued. Here we have two basic differences 

with conventional DEA models. 

1. Instead of solving an independent LP model for 

projecting each DMU on the efficiency frontier, all DMUs 

are simultaneously projected. 2. Instead of reducing the 

inputs for each DMU, the aim is to reduce the total input 

consumption of the DMUs. Let , 1,...,j r n  be indexes 

for DMUs; 1,...,i m , be index for inputs;
 

1,...,k p  , 

be index for outputs, 
ijx ,amount of input i consumed by 

DMUj; 
kjy  , quantity of output k produced by DMUj;   , 

radial contraction of total input vector; 
is , slack along the 

input dimension i ; 
kt  , additional increase along the 

output dimension k 1 2( , ,..., )r r nr  
 
vector for projecting 

DMUr. The phase I model is: 

Model phase I / Radial / Input- oriented 

1 1 1 1 1 1

1

. 1,2,..., , 1,2,...,

1 1,2,...., , 0 , 1,2,..., , (1)

n n n n n n

jr ij ij jr kj kj

r j j r j j

n

jr jr

j

Min

s t x x i m y y k p

r n j r n free



  

  

     



   

   

   



 

Once the / Input- oriented model is solved, the 

corresponding vector 
1 2( , ,..., )r r nr     defines for each 

DMUr the operating point at which it should aim. The 

inputs and outputs of each such point can be computed as 

[2]. 
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*

1

*

1

ˆ 1,...,

ˆ 1,..., (2)

n

ir jr ij

j

n

kr jr kj

j

x x i m

y y k p









 

 




 

3.  MODIFICATION OF CENTRALIZED RESOURCE 

ALLOCATION (VRS)/RADIAL/INPUT-ORIENTED 

In this section the radial centralized resource allocation 

models with variable returns to scale modified based on 

previous section. Here the aim of modified model is 

reduction the sum inputs without any decreasing in the 

summation of outputs in the absence of weak efficiency 

frontier. For this purpose, we have 
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Now, the dual of above model is modified phase I: 

Modified Model phase I / Radial / Input- oriented 
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 Similarly we can modify phase II model. 

Once modified phase II model is solved, the 

corresponding vector 
1 2( , ,..., )r r nr     defines for each 

DMUr the operating point at which it should aim. The 

inputs and outputs of each such point can be computed as: 
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4.  NUMERICAL EXAMPLE 

Table (1) shows the change in total of inputs and total of 

outputs after using the various methods for 7 DMUs with 

one input and one output. The total of inputs and the total 

of outputs are compute for all methods in least row of 

Table (1). 

 
TABLE 1 

 

 

Hear, it can be seen that, after modification the sum of 

outputs have been increased. 
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DMU y  x  ŷ  x̂  
x  

y  

A 3 5 8 4 12.5995 25.199 

B 8 4 8 4 0 0 

C 5 5 6 3 0 0 

D 5 10 8 4 0 0 

E 6 8 8 4 5 10 

F 7 11 8 4 5 10 

G 8 9 8 4 5 10 

Sum 83 45 45 72 27.5995 55.199 

58



 
 

 1 

Design a Software for Automatic University 

Timetabling Scheduling 
R. Yosefpour, Academic member of Department of Mathematical Sciences, University of Mazandaran, 

yousefpour@umz.ac.ir. 

Abstract: In this paper, designing a software for automatic university timetabling problem is 

presented. First, a database for storage of data is constructed and required data for scheduling is 

discussed. By using this database and the integer programming technique, the university timetabling 

problem is modeled. A penalty scheme is used in this model. To determine the violation of each 

constraint a binary variable is defined. By this idea, unlike other integer programming models, which 

may be have not any feasible solution, this model has feasible solution. By choosing suitable cost 

multiplier, this model try to find a solution such that first importance constraints are satisfied. 

Keywords: Integer programming, Database, Timetabling, Scheduling.  

1.  INTRODUCTION 

University course timetabling is the problem of assigning 

periodically repeated teaching groups to rooms and time 

slots of a week. The resulting weekly schedule is used to 

organize the teaching process at a university in time and 

space during the course of a term. 

Introductions to the basic elements of (automated) 

timetabling, approaches to solve the problem and surveys 

of course and examination timetabling can befound, e.g. 

in [1-2]. For a review of recent developments in 

timetabling we refer to the surveys in [3]. Methods to 

solve the problem are primarily based on three different 

approaches: local search [4], constraint logic 

programming [5] and integer or mixed-integer 

programming [6-7]. 

In this paper, a new integer programming model is 

presented for university timetabling problem. Since a 

timetabling software must give a scheduling table, thus 

the designed model must have a feasible solution. The 

presented mixed integer models have not this properties. 

But in this paper by defining the auxiliary binary 

variables, the violation of each constraint is determined. 

By the selection of cost multiplier, the importance of each 

constraint is determined. By this idea, the model has 

feasible solution. 

2.  STRUCTURE OF UNIVERSITY COURSE TIMETABLING 

By using a database, required data are stored. Data 

contain the details of rooms, teachers, department, courses 

and student groups. Some of the details are fixed or must 

be updated in each semester. A university is made up 

several faculties and each faculty has some departments. 

Students of each department are dived in some groups and 

each group contains all students of a same year. Each 

course may be common for all students in the university 

or a faculty and/or specific for students in a department. 

Courses are offered by departments. A course may be 

lecture, or lab, and/or lecture with lab. The lecture are 

taught by professors, lecturers or other teaching staff. 

Each lecture requires single or multi-period sessions 

weekly. The required data for course timetabling problem 

are described as following: 

 The set of all days for scheduling is denoted with I . 

The number of days for scheduling is 5 and 

 1,2,3,4,5I   denotes the set of all days. 

 The course may be scheduled in a time period of a 

day. In this paper, a time period is any two-hour 

period from 8:00 a.m. till 7:00 p.m. The set of all time 

periods in each day is denoted with 1,2,3,4,5J  . 

 The set of all Faculties is denoted with F  and for 

each faculty f F , 
fD  is the set of its departments. 

 The set of rooms is denoted with R . For each room

r R , typer , toolsr  , locationr  and capr  are its type (lab 

or classroom),  tools, location and capacity 

respectively. 

 The set of all courses is denoted with C .  The 

number of required sessions for each course c  is 

shown by ncc . typec  is the type ( lecture, or lab, 

and/or lecture with lab) of course c  and toolsc  is its 

required tools.  The notation commonc  specifies that 

course c   is common for all student in the 

university or faculty or specific for students in a 

department. The department which offers course c  

is shown by dc . These data are usually fixed in 

each semester. 

 

 The offered course is denoted with offeredc . 

There are some time periods for each course such 

that it is not desired that the course is taught on 

them. The set of such time periods is shown by

exceptionc . If the course sessions are taught in one 

day, then onedayc is true. Else, it will be false. Also, 

the teacher of course c is denoted with tc . These 

parameters are updated in each semester. 

 G  is the set of all student groups and dg  is a 

59



 
 

 2 

department of the student group g .  The set of 

offered courses for each group g  is denoted by

coursesg . Inappropriate time periods for each group 

g  in the day d  is shown by exception
dg . In the 

scheduling, students in group g  must not have any 

course on time periods in exception
dg  for each day d . 

These last two parameters are updated in each 

semester. 

 The set of teaching staff are denoted with T . 

For each teaching person t , the proposed period 

times and courses for teaching in the day d  are 

shown with prog
dt  and ct . These data are updated in 

each semester. 

The required data for scheduling the course timetabling 

are introduced. Now, the constraints of this problem are 

presented. 

3.  RULES FOR TIMETABLING IN THE UNIVERSITY 

Scheduling the university timetabling problem is very 

time consuming task and several rules must be considered. 

The rules is dived in two categories: soft and hard 

constraints. The hard constrains may never be violated. 

The soft constraints are not important as the hard 

constraints. Usually, if all hard constraints are satisfied, 

then under some objectives (soft constraints) it will be 

tried to improve the solution. 

Hard constraints for the university timetabling are listed 

by the following basic rules: 

 

Collision: In a timetabling problem, a collision may be 

occurred in some situations. If more than one course are 

occurred in one time period such that they are taught by a 

teaching person or occurred in same class and or belong to 

a student group, then these courses have collision. 

Course requirement: The type of room must be same as 

the course type. Also, a course can be occurred in a room 

if the room has its required tools and capacity. 

Staff program: The occurred time period of course c  

must be in its teacher schedules. 

 

Know, soft constraints are listed the following quality 

rules: 

Compactness of schedules: For each group of students 

such as g , the number of courses in each day is not more 

than a determined value ncourseg  and compact. Also, the 

number of days, which students have course, is not more 

than ndayg  . 

Preferences for multi sessions courses: If the sessions of a 

course are taught in different days, then each session must 

be occurred in the same period times and selected days are 

not consecutive. Else, the sessions must be consecutive.  

Also, selected classes for sessions must be same. 

Exception times: Sessions of course c must not be taught 

in an exception time periods exceptionc . Also, each group of 

students has exception time periods in each day. So, the 

exception time periods for each group must be considered 

in the scheduling. 

Course occurred place: Assigned room for each course 

would be in the course department. 

    This problem is modeled by integer programming 

techniques. Since the timetabling requirements may be 

different from university to university, then the equations 

of for the IP model may be altered. However, the basic 

structure of the model remains same. In the existing IP 

models, it may not be possible to establish all hard 

constraints. Therefore, these models may not have a 

feasible solution when one of the hard constraints. In this 

paper, a new IP model is presented such that it has a 

feasible solution in each siltation. In this model, each hard 

and soft constraint can violate. The violation of each 

constraint is controlled by a binary variable. 

4.  DECISION VARIABLE 

In this paper, two different sets of binary variables are 

defined. The first one is called the basic set of variables 

and is denoted by crijx where offeredc C , r R , i I  and

j J . The variable crijx  takes the value of 1, when 

course c  is scheduled for the j th period of day i  in 

classroom r . The second set of variables will be called 

auxiliary variables and are defined for each constraint. 
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 استان مازندران یشبکه بنادر مسافر یطراح یبرا صیتخص –یابی مدل مکان کیارائه 

 reza.akbari@sharif.edu ،صنعتی شریف، دانشگاه مهندسی صنایع  استاد دانشکده ،**جوکار یمحمدرضا اکبر 

غیرانتفاعی -موسسه آموزش عالی غیر دولتی ،عیصنا یارشد مهندس یکارشناس یدانشجو، *یسارا طالب

  sara.talebi@ymail.com،یایوانک

. کنند یم فایصنعت ا نیدر توسعه ا یا ژهینقش و ،ییایدر یدر حمل و نقل مسافر رساختیز نیبنادر به عنوان مهمتر چکیده:

چارچوب  کی یاحداث، طراح یباال یها نهیهز زیو ن یبنادر مسافر یابیدر جا یو کم یفیمتعدد ک یارهایمع ینیآفر نقش

شبکه  یدر طراح دیجد یکردیمقاله به ارائه رو نی. اسازد یم یرا ضرور یدر مسافرشبکه بنا یطراح یمطمئن برا یریگ میتصم

 یی. شناساپردازد یم تمطلوبی –مدل پوشش  زیمدل پوشش مجموعه و ن ،یفاز سیبر روش تاپس یمبتن ،یبنادر مسافر

 یپوشش تقاضا یبرا ازیدر مورد نمحاسبه تعداد بنا ،ادینقاط کاند تیمحاسبه مطلوب ،یبنادر مسافر یابیمهم در جا یارهایمع

شبکه  یطراح یمقاله، برا نیدر ا یشنهادیپ کردی. رواست یشنهادیپ کردیدر رو یاصل یها گام ،ادیکل و انتخاب نقاط کاند

شده  آن ارائه جیکشور مورد استفاده قرار گرفته و نتا یمهم ساحل یها از استان یکیاستان مازندران به عنوان  یبنادر مسافر

گرفته قرار  یابیدو پارامتر شعاع پوشش و حداکثر بودجه مورد ارز یبر رو تیحساس لیحاصله با تحل جینتا نی. همچناست

 .است

 .تیپوشش مجموعه ، مطلوب ،یفاز سیتاپس ،یابیمکان  ،یبنادر مسافر کلمات کلیدی:

                                                           

 *ارائه دهنده

  مقدمه .1

[، 1]یساحل آب   لومتریک 0875داشتن  اریبا در اخت رانیکشور ا

ه ا و   ب ه رودخان ه   یکشور، و دسترس   ریسواحل جزا با احتساب

 یدر حوزه گردشگر یمیعظ یها تیظرف یدارا ،یآب یها حوضه

.باش د  یم   ییای  در یو حمل و نقل مسافر

 نهیو پر هز کیاستراتژ یمیتصم یاحداث بنادر مسافر [2]

انتخ اب   حیص ح  قی  مکان احداث بنادر به طر تاست و الزم اس

باش د از   هی  قاب ل توج  یاحداث و بهره بردار یها نهیشود تا هز

 زانی  م شیانجام شده در اف زا  یها ینیب شیبا توجه به پ یفطر

 یبن در  یساخت ها ری[، توسعه ز1]ییایدر یمسافرتها یتقاضا

 یکش ور ط    ییای  در یمس افر  یتقاض ا  نیمناس   جه ت ت ام   

برخوردار بوده و عدم توج ه ب ه    یخاص تیاز اهم ندهیآ یسالها

 ییای  در یتواند در امر توسعه صنعت مس افر  یمهم قطعاً م نیا

 . کشور خلل وارد سازد

تنها  ییایدر یمطلوب در حمل و نقل مسافر گاهیبه جا یابیدست

و  ه ا  رس اخت یمحقق خواهد شد که نسبت ب ه توس عه ز   یزمان

مقاله ب ه   نیاقدام نمود. ا ییایشبکه مدرن حمل و نقل در جادیا

اس تان   یش بکه بن ادر مس افر    یجامع جهت طراح   یارائه مدل

 سیم دل تاپس    3 قی  مطالعه از تلف نی. در ازدپردا یمازندران م

 نی ی ب ه منظ ور تع    تیمطلوب -مجموعه و پوشش ،پوششیفاز

در مح دوده س واحل    یاحداث بنادر مس افر  یمحل مناس  برا

 استان مازندران مورد استفاده قرار گرفته است.

 

 [3,4]
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[5]

 [6]

 .

 پیشنهادی برای طراحی شبکه بنادر مدل. 2

بن ادر   یابی  الزم جهت مکان  یارهایمع مقاله ابتدا نیدر ادامه ا

و  یب ر اس ام مطالع ه کتابخان ه ا     اره ا یمع نیشده اند ا یمعرف

شده اند. سپس ب ا اس تفاده از م دل     ییشناسا یمطالعات خبرگ

 11 تی  ش  ده و مطلوب یم  وکور وزن ده   یاره  ایمع سیتاپس  

شده است.  یریاستان مازندران اندازه گ یمنطقه  در نقاط ساحل

 ازیتفاده از مدل پوشش مجموعه  تعداد بنادر مورد نسپس با اس

شده است و س پس در م دل    نییتقاضاها تع هیجهت پوشش کل

مک ان   تی  ضمن پوشش ک ل تقاض ا،  مطلوب   تیمطلوب -پوشش

 تیمطلوب -انتخاب شده حداکثر شد. البته در مدل پوشش یها

. مقدار بودجه در ستدر نظر گرفته شده ا زیبودجه ن تیمحدود

مربوطه همچون سازمان بنادر و  یدولت یم توسط نهادهادستر

به علت عدم مش خ    قیتحق نی. در اشودیم نییتع یانوردیدر

ک ه بت وان    یدولت، مقدارحداقل بودج ه ا  یبودن بودجه از سو

مق دار   نی  تقاضا ها را پوشش داد مبنا قرار گرفته اس ت. ا  هیکل

 یساز مجموعه با هدف حداقل وششمسئله پ کیبودجه با حل 

را   یاحداث بنادر بدست آمده است. سپس مدل تخص    نهیهز

حم ل و   ن ه یبنادر و کاهش هز تیبه منظور متعادل کردن ظرف

 کی  ص فر و   یزیبرنامه ر کینقل مشخ  کرده و به کمک تکن

از نق اط تقاض ا ب ه بن ادر منتخ         کی  آن را حل نموده و ه ر  

ش عاع   یب ر رو  تیحساس   زیآن ال  ا. در انته  اب د ی یم    یتخص

  .پوشش بنادر و مقدار بودجه صورت گرفته است

داده  شینم ا  1بصورت خالصه در ش کل   قیتحق یاجرا مراحل

 شده است:

 
 قیتحق ی: مراحل اجرا1شکل

 . نتـایج 3

متش  کل از   یب  یروش ترک کی  ب  ر اس  ام  قی  تحق نی  در ا

اقدام به  تیمطلوب -، پوشش مجموعه و پوشش یفاز سیتاپس

در خصوص انتخ اب   یکاربرد اریعات بساز موضو یکی یبررس

حاصل از م دل   جی. براسام نتادیبنادر در استان مازندران گرد

 دراحداث بن   یکنار و  بابلسر برا دونیرامسر، فر یفوق مکانها

احداث بن در از   ینوشهر و بهشهر برا یو مکانها یاز نوع داخل

ه ا،    ن ه یگز نی  انتخ اب ش دند.  ب ا انتخ اب ا     یالملل نینوع ب

شده و  ت ابع   تیپوشش کل تقاضا و  بودجه رعا یتهایمحدود

ح داکثر   اری  مع 17که  متش کل از   یمناطق انتخاب تیمطلوب

نق اط   ،حم ل و نق ل   ن ه ی. و سپس با هدف ک اهش هز شودیم

 یدر مکانه  ا دی  ب  ه بن  ادر جد ییای  در یمس  افرتها یتقاض  ا

الزم به ذکر است که نتایج حاصل داده شد.   یمنتخ  تخص

تحقیق در معرض قضاوت خبرگ ان نی ز ق رار گرف ت و      از این

 ایشان نتایج بدست آمده را جال  و قابل قبول ارزیابی کردن د.  
 توان د یآن م جینت ا  ق،ی  بودن موضوع تحق یبا توجه به کاربرد

توس عه حم ل و    یراب یدولت ریو غ یمورد استفاده بخش دولت

 نی ی ت تعجه توانیم زیالگو ن نی. از همردیقرار گ ییاینقل در

و  یش مال  یاس تانها  ریمناس  اح داث بن ادر در س ا    یمکانها

 کشور استفاده نمود.  یجنوب یاستانها

 . مـراجع 4
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1 

 معکوس ممیماکز انیجر یها مدل یمعکوس برا یمسائل شدن

سکینه صمدی
*

صنعتی سهند  ، دانشگاهربردیشناسی ارشد، گروه ریاضی کا، دانشجوی کار
 s_samadi@sut.ac.irتبریز.

 alizadeh@sut.ac.irه صنعتی سهند تبریز.دانشگا، زاده، عضو هیأت علمی، گروه ریاضی کاربردی دکتر بهروز علی

ورد مدر یک زمان خطی روی شبکه ها (IMF)شدنی بودن یک مدل جریان ماکزیمم معکوس ،در این مقاله. چکیده

معکوس جدیدی معرفی  ترکیبیاتی سازی ، آنگاه یک مسأله بهینهباشدنشدنی IMFگیرد. اگر مدل بررسی قرار می
باشد تا          های جریان شبکه می های اعمال شده برای اصالح کران گردد که در آن هدف تغییر دادن حداقلی محدودیت می

شود که در آن هدف این است که  یی ممعرفسازی معکوس دیگری  شدنی گردد. بعالوه یک مدل بهینه IMFمدل اینکه 
های  شدنی شود. الگوریتم IMFکمترین اصالحات روی مقدار جریان شدنی از قبل معین انجام پذیرد تا اینکه مدل

 شوند. های تحت مطالعه ارائه می ای دقیق برای مدل ترکیبیاتی چندجمله

  های ترکیبیاتی.سازی معکوس، الگوریتم ها، بهینهماکزیمم جریان روی شبکه کلمات کلیدی:

                                                           

 *ارائه دهنده

 مقدمه .1
 کیاامعکااوس، هاادف آن اساات کااه     یساااز نااهیدر مسااائل به
 یاز پارامترهاااا یداده شاااده باااا اصاااالح برخااا یجاااواد شااادن

تحاات  نیجااواد بها  کیا ممکاان باه   ناه یهز نیموجاود باا کمتاار  
 یهااا در سااال کنااویگااردد. د لیاصااالح شااده تبااد یپارامترهااا
 هاااای تحااات نااارم  IMFان داد مساااألهنشااا 8008و  8002
قاباااال حاااال  یا چندجملااااه  یهااااا ن در زمااااا شاااا یو چب یخطاااا
 یمعکاوس بارا   یشادن  یهاا  مقاله مادل  نی[. در ا4,8]باشد یم

 نیا ا هاا هادف  نکاه در آ  گاردد  یما   یا تعر ینشدن IMFمسائل
مساأله   یترهاا پارام یبرخا  یرو راتیا تغ نیاست که با کمتر
 انیا جر هاای     ارائه شاده بارای اصاالح کاران     یها مانند، کران
 ، نیاز قباااال معاااا  یشاااادن انیاااامقاااادار جر یرو ایااااشاااابکه و 

 گردد. یشدن IMFمدل
 

 IMFمدل مروری بر .2
)فااااارد کنیاااااد  , , , )N V A c l  یاااااک شااااابکه جریاااااان باااااا

باشااد. در یااک  lو cران باااو و پااایین جریااانیکاا هااایبردار

طوری تغییر  lو cهدف این است که بردارهای IMFمدل

یاک  ، fاز قبال معاین   جریاان شادنی  اینکه یک تا اده شوند د

باشااد.  lوcاصااالح شاادهجریااان ماااکزیمم تحاات بردارهااای 

)برای هر یال , )x y A ،فرد کنید ( , )ß x yشاان دهناده   ن

)ماااکزیمم اناادازه افزایشاای  , )l x y  وبااوده( , )x y  ماااکزیمم

)اناادازه کاهشاای , )c x y  .بعااالوه باشااد( , )l c مجموعااه همااه

)های شدنی روی شابکه  ن جریا , , , )N V A c l   را نشاان مای

)valآنکاه   با فرد دهد. )f    یاان  نشاان دهناده مقادار جرf 

صااورت زیاار   بااه IMFمعکااوس ماادلدر اینصااورت باشااد، 
 شود: بندی می فرمول

 min    (( , ) ( , ))

 s.t.    val( ) val( ) ,       ( , )

          ( , ) min{ ( , ), ( , )   ( , )} ,

          ( , ) ( , ) ( , ) ,     ( , ) .

l c l c

f f f l c

l x y c x y l x y ß x y

c x y x y c x y x y A



   

 

   

 

باشد  دارای جواد می IMFجریان معکوس مدل .1قضیه
sاگر و فقط اگر هیچ مسیر  t جریان  شبکه  روی

( , )N V A با

2

2

{( , ) | ( , ) ( , )  ( , )},

 {( , ) | ( , ) ( , ) ( , )}

A A y x A f y x l y x ß y x

A x y A f x y x y c x y

    

   
 

 وجود نداشته باشد.   
     

 IMFشدنی معکوس برای های مدل .3

 مدل اول .3.1
نشااادنی باااا اعماااال   IMFیاااک مااادل شااادنی معکاااوس بااارای 

مااال شااده باارای اصااالحات هااای اع تغییاارات روی محاادودیت
بناادی  صااورت زیاار فرمااول  هبااN شاابکه یهااای جریااانکااران

 :شود می
 
 
 

( , )

           min  (( , ) ( , ) )

            s.t.   0,

                   0,

                   ( )  

IFM1:

ß

ß ß

ß

P N


 









 

 

کااهبطوری
( , )

( )
ß

P N


sمجموعااه تمااام مساایرهای   t  روی

)بااوده و  Nشاابکه  , )ß     بردارهااای اصااالح شااده متنااا ر

( , )ß  باشااد. باارای ماادل  ماایIFM1 تحاات ناارمkl دار  وزن

 گردد: زیر پیشنهاد میالگوریتم همواره 
 

 klداروزن تحت نرم IFM1لحل مد  .1الگوریتم 

). شبکه 0گام , , )
k k

N V A c یکه را بسازید بطور 

1

2

( , )( ( , )) ;   if ( , )
( , )

( , )( ( , )) ;   if ( , )

,k

k k

w x y x y x y A
c x y

w x y x y y x A
















 

 و
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 2 

1

2

( , ) ( , ) ( , ) ;   if ( , )
( , )

( , ) ( , ) ( , ) ;   if ( , )

c x y f x y x y x y A
x y

f y x l y x y x y x A






  


  





 

 
1

 {( , ) | ( , ) ( , ) ( , )}.A x y A l x y x y f x y    

]. یک برش مینیمم 8گام , ]X X    [0]با روش ارائاه شاده در 

شبکهروی 
k

Nیدا کنید.را پ 

)ازای هر  . به3گام , ) ( , )x y X X :قرار دهید 

2

1

( , ) ( , );   if ( , )
( , )

( , );                   else.

( , ) ( , );   if ( , )
( , )

( , );                   else.

f x y l x y x y A
x y

x y

c x y f x y x y A
x y

x y







 


 










 

را در  IFM1مدل شدنی معکوس 0تم ـگوریـال. 2قضیه 

ان  ـزم
2O( (log ))nm n m حل می کند. 

 
تحات نارم فاصاله     دنی معکاوس شا  که مدلشود  نشان داده می

 زایوزناادار باااا  klتحاات ناارم    IFM1همیناام معااادل ماادل   

0k  باارای ایاان ماادل نیااز  0الگااوریتم بنااابر ایاان باشااد.  ماای

 .[3]باشد معتبر میهمواره 
 

 مدل دوم  .3.2
بااا تغییاارات   IMF یااک ماادل شاادنی معکااوس باارای مسااأله    

 گردد: بندی می صورت زیر فرمول مقدار جریانی به
 

'

            min  | val( )  val( ') |

            s.t.     ' ( , );

                      ( ) 

IFM2:

f

f f

f l c

P N





 

 

) 'که )
f

P Nجموعه تمام مسیرهاینشان دهنده م-s t روی

 باشد. می f'تحت جریانNشبکه

l ،c ،f ،که شود در این بخش همواره فرد می 
 

 IMFمعکوس بنابراین مدل .باشند می  صحیحی مقادیر و

زای جریان شدنی . باخواهد بوددارای جواد صحیح نیز 
)valقرار دهید fموجود )v f. شبکه کمکی  حال

( , )
v

N A V 
 
 با

 ( , )A A s s   و{ }V V s    را بسازید. با فرد

 آنکه
( , ) ( , ) ( , ) 0,l s s s s s s      و( , )c s s v  

 IFM2مدل شدنی معکوس روش حل در اینصورت 
 شود: صورت الگوریتم زیر خالصه می به

 IFM2حل مدل  .2الگوریتم 
)val. قرار دهید 0گام )v f وval( )v f . 

را با روش  Nروی شبکه  maxf. جریان ماکزیمم 8گام

)maxvalو قرار دهیدرده پیدا ک [5]ارائه شده در  )W f. 

v. تا زمانیکه 3گام W ،دهید عملیات زیر را انجام: 

های ماکزیمم  تمام جریان
i

f،( 1,2,.., )i p روی ،

شبکه 
v

N را پیدا کنید.                    

1iبرای   تاp انجام دهید: ، عملیات زیر را 

با جریان  IMFاگر مسأله
i

f  شبکه رویN 

قرار دهید ، شدنی باشد
i

f f   و به اجرای

 الگوریتم خاتمه دهید.                    
0vاگر  ، انجام دهیدآنگاه عملیات زیر را: 

های ماکزیمم  جریان  تمام
i

f،( 1,2,.., )i p روی ،

شبکه 
v

N   پیدا کنید.را 

1iازایب  تاpانجام دهید ، عملیات زیر را: 

با جریان  IMFمسألهاگر
i

f  رویN  شدنی

قرار دهید  ، آنگاهباشد
i

f f   و به اجرای

 الگوریتم خاتمه دهید. 
1vقراردهید  v   1وv v   . 

 

fبهین یک جواد 8الگوریتم . 3قضیه  رای مدلبIFM2 
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A predictor-corrector algorithm for convex quadratic programming based 

on wide neighborhoods and large updates 
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Abstract: We present a predictor-corrector algorithm for solving convex quadratic programming (QP) based on 

Ai-Zhang direction. In corrector step the classical Newton direction decomposes into two orthogonal 

directions. The duality gap is decreased both in predictor step and corrector step. Polynomial complexity can 

be proved and the result coincides with the best known complexity results for interior point methods, 

namely, 
0( log )O n n  . 

 Keywords: Convex quadratic programming, Primal-dual interior-point method, Predictor-corrector algorithm, 

wide neighborhood. 
 

1.  INTRODUCTION 

     Consider the quadratic program in standard form: 

T 1
(QP) {min c x + : , 0}

2

Tx Qx Ax b x  , 

and its dual 

T 1
(QD) {max b y - : , 0}

2

T Tx Qx A y Qx s c s     

where Q is an n n  symmetric positive semidefinite 

matrix, A is an nm  matrix 
nx,s,c R and

my,b R . 

     Quadratic programming is a special case of nonlinear 

programming which has application in many areas [2]. 

Interior point methods (IPMs) are among successful 

methods for solving different classes of optimization 

problems. These methods are considerable for their 

practical efficiency and polynomial complexity.  It is 

well-known that predictor-corrector interior-point 

algorithms  are among the most efficient algorithms.  

   In [3], an important result was given by Ai and Zhang  

for monotone linear complementarity problems (LCPs). 

They obtain an ( )O nL -iteration complexity for large-

update methods. They also present a predictor-corrector 

variant of their method for (LCPs). 

   In this paper we present this predictor-corrector 

algorithm for (QPs) and we obtain the ( )O nL iteration 

complexity. A numerical study is done to investigate the 

performance of the algorithm. 

2.  THE PREDICTOR-CORRECTOR  ALGORITHM  

Let us denote 

 
0 {( , , ) | , , 0, 0}TF x y s Ax b A y Qx s c x s      

which is assumed to be nonempty throughout  this paper.  

    We use the following neighborhood in this paper 

0

1 1 1( , ) {( , , ) :|| ( ) || }N x y s F e xs          

for which 1 2 1     , 2 10 1    . 

   In the predictor step we solve the following system, 

0

0 (1)

p

T

p p p

p p

A x

A y Q x s

s x x x xs

 


     

    

 

And in the corrector step we solve the following two 

systems. 

1

0

0 (2)

( )

T

A x

A y Q x s

s x x x e xs 



  



 

 


     

    

 

1

0

0 (3)

( )

T

A x

A y Q x s

s x x x e xs 



  



 

 


     

    

 

Where for a vector x, x
denotes its nonnegative part 

and x
denotes its nonpositive part. 

Below we describe the predictor-corrector algorithm.  

Algorithm 1: 

Input parameters: an accuracy parameter 0   

, 10 1 4  ,  0 1 2  and the initial point    

0 0 0

1( , , ) ( , 2)x y s N    

 

       

Step 0:  k=0. 

Step 1: If ( )k T kx s  , then stop. Otherwise if k is even 

go to step 2 and if k is odd go to step 3. 
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 2 

Step 2: (Predictor step) Solve ( , , )p p px y s   based on 

(1), find largest step size 
10 1k k    , such that 

1 1 1 1( ( ), ( ), ( )) ( , )k k kx y s N     . Go to step 4. 

Step 3: (Corrector step) Solve ( , , )x y s      ,

( , , )x y s      based on (2), (3), find step size vector 

1( ,1)k k  , such that 

1( ( ), ( ), ( )) ( , 2)k k kx y s N     . Go to step 4. 

Step 4: Set  
1 1 1( , , ) : ( ( ), ( ), ( ))k k k k k kx y s x y s      and 

k:=k+1. Go to step 1. 

 

   During the following technical lemmas we show that 

Algorithm 1 is well defined. 

 

Lemma 1:  Let   be the step size taken in the predictor 

step. Then 13

2n


  . 

Lemma 2: Suppose 1( , , ) ( , )x y s N    , 1 1 4   and 

1 2  . Then for any 1
1 ,

2n


 

 
 
 

we have  

1 1 1 1( ( ,1), ( ,1), ( ,1)) ( , 2)x y s N     , 

 where 1 1: || ( ) || || ( ) ||e xs e xs        . 

 

Lemma 3: Suppose that 1( , , ) ( , )x y s N   , 1 1 4   

and 1 2  . Then we have 

11
2

,1 1
2 32n n


 

  
      

   

 

 

At last we obtain the following important theorem which 

concerns with the complexity of the algorithm. 

 

Theorem 1: With the initial point at hand, algorithm 1 

will terminate after O  0logn n  iterations. 

3.  NUMERICAL RESULTS 

We test our algorithm on some randomly generated 

instances. We consider ‘NETLIB’ test set of linear 

programming for matrix 'A' and for the related 'n' we take 
TQ B B where, B=rand (n), clearly Q is symmetric and 

positive semidefinite. We also take b=Ae (c=-Qe+e) in 

order to have convex quadratic programs with the initial 

feasible solution (x=e, y=0, s=e). The algorithms 

terminate after the duality gap satisfies 
810Tx s  . 

   In table 1 we present the number of iterations and the 

computational time required by our algorithm for a few 

examples. 
TABLE 1 

THE NUMBER OF ITERATIONS AND THE COMPUTATIONAL TIME 

REQUIRED BY ALGORITHM 1 

Problem m n iteration Computational 

time 

afiro 28 32 8 0.0396 

bandm 306 472 5 2.4663 

e226 224 282 5 3.4566 

Scsd6 148 1350 6 32.5388 

 

4.  CONCLUSION 

We present a large-update predictor-corrector algorithm 

based on Ai-Zhang direction for convex quadratic 

programming. The theory complexity of  the algorithm 

coincides with the best known iteration complexity for 

interior point methods. The numerical results confirm the 

good performance of the algorithm. 
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Abstract: The interval coloring of weighted graph is a general form of the classical graph coloring 

problem. This problem arises from many situations in the real word problems especially in the 

scheduling problems. Here, two integer formulations are given. In the first proposed formulation, we 

use an idea based on the formulation of the classical control project problem. In the second 

formulation, we try to insert the clique constraints to the model.  
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1.  INTRODUCTION 

An undirected graph ( , )G V E   is given, where 

V is the set of vertices, E  is the set of edges, | |V n  

and | |E m . In addition, there is a weight function 

:w V  .  An interval coloring of a weighted graph 

G , based on the weight function  w , maps each vertex 

x  onto an (open) interval xI  of the real line of width 

( )w x  such that adjacent vertices are mapped to disjoint 

intervals [1]. In the other words, for each edge xy E  

we must have x yI I  . Note that we must 

have inf 0x
x V

I


 . 

Definition 1. [1] The number of hues of an interval 

coloring is | |x

x V

I


. 

Definition 2. [1] The interval chromatic number 

( , )G w  is the least number of hues needed to color the 

vertices with intervals (see Definition 1). 

Example 1.  Two interval colorings for the graph in 

Fig 1 are given in (a) and (b). Note that ( , )G w  is 10. 

 

Figure 1. An example [1] 

The aim of the problem is to find the interval chromatic 

number and the associated interval coloring. The interval 

coloring arises in many real world problems such as the 

shipbuilding problem [1], the banquet problem [1], and 

computer storage optimization [2] and so on. Also, it is 

obvious that if the weight of all vertices is 1, then the 

interval coloring turns into the classical graph coloring 

problem. From computational complexity view of point, 

the decision version of interval coloring is an NP-C 

problem even the weight function w  only takes either 1 

or 2 for every vertex (see [1]). As far as we know, an 

integer formulation have not been proposed for interval 

coloring, thus we now propose two integer formulations 

for this problem. 

2.  THE FIRST FORMULATION 

The idea of this formulation is given from the linear 

formulation of the classical control project problem. Let 

( ) vw v w for all .v V  Now, we introduce the 

decision variables as follows. z  is an auxiliary variable to 

show the endpoint of the last interval. vs  denotes the left 

side of the open interval associated to vertex v . uv  is a 

binary variable and it is defined for each edge uv E . 

We now give the first integer formulation: 

 

min

s.t.

, . (1)

, . (2)

(1 ) , . (3)

, 0, {0,1}, , .

v v

v v u uv

u u v uv

v uv

z

s w z v V

s w s M uv E

s w s M uv E

z s v V uv E
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Where M  is a big number (e.g. 
vv V

w
 ). Based on 

the objective function, constraints (1) ensure that z is the 

endpoint of the last interval or equivalently ( , )G w .  

     

Constraints (2) and (3) together guarantee adjacent 

vertices are mapped to disjoint intervals. In the other 

words, for each uv E either endpoint of uI  is less 

than the left point of vI   or vice versa. Note that the 

number of variables in this formulation is 1n m   and 

the number of constraints is 2n m . 

3.  THE SECOND FORMULATION 

Recently clique constraints are considered for the 

classic graph coloring problem. We tried to insert these 

constraints to the first formulation. Unfortunately, in our 

proposed manner, the number of variables and constraints 

grows exponentially. Therefore, we here introduce another 

formulation. In the second formulation, we can consider 

the clique constraints.  

Let iJ  be the unit interval ( 1, )i i . Suppose that 

M is an upper bound of ( , )G w ; for 

example
vv V

w
 . It is obvious that the number of unit 

subintervals iJ  is not more than M . Now, consider the 

following decision variables. {0,1}iy   takes 1, if the 

i v

v V

J I


  else takes 0 for 1, ,i M  . 

{0,1}vis   takes 1, if the first unit subinterval of vI is 

iJ else takes 0 for , 11, ii M w   . z  is similar 

to the first formulation. Also, to have an easy description 

of the second formulation, we first introduce auxiliary 

binary variable vix .  vix  takes 1 if i vJ I  else takes 0 

for v V and 1, , 1ii M w    . Now the primal 

version of the second formulation is given as follows. 

 

1

1

1

1

min

s.t.

, 1, , . (4)

1, , , is a clique. (5)

, , (6)

1, , 1, (7)

1 (8)

q

i

v

i

vi i q

v C

M

vi v

i

i

vi vj i

j i

M w

vi
i

w

z

iy z i M

x y i M C

x w v V

x s i M w

V

v

v

V

s





  

 



  

  

 

  

 

  








The role and the definition of z  in the second 

formulation is similar to its role and definition in the first 

formulation. Also, the constraints (4) are same to 

constraints (1). Constraints (5) imply that at most one of 

associated intervals of all vertices in each clique can 

contain the unit subinterval iJ . For each vertex v , 

constraint (6) guarantees the number of unit subintervals 

of vI  must be the weight of v . Constraints (7) are 

redundant and they are only given for the description of 

the auxiliary variable vix . Also, the integrality of 

assigned unit subintervals for a vertex is obtained here. In 

our final proposed model, using constraint (7) 

1i

i

vj

j i w

s
  

 substitute for vix  in constraints (5) and (6).  

Constraints (8) show that each associated interval must be 

exactly started from one unit subinterval.  

After substitution, we have 

2M M Q n   constraints, where Q  is the number 

of cliques. Note that the upper bound of Q is m . Here, 

we consider each non-clique edge (edge that is not on a 

clique) as a clique with size 2. The upper bound of the 

number of variables in the second formulation is 

1 M n M   . It is evident that the second 

formulation is only applicable when M  is small, for 

example when  1,2iw  .  
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با  عامل مجازی لینوکس درسیستمنصب شده  CUTEr استفاده ازچگونگی 
 قابلیت اجرا در ویندوز

رضا قنبری
 *

 rghanbari@um.ac.ir ،فردوسی مشهد، دانشگاه کاربردی ریاضی گروه عضو هیأت علمي  ،

 ، دانشگاه فردوسی مشهدهای خطی و غیر خطی سازی و محاسبات روی سیستم قطب علمی مدل

 sbk@semnan.ac.irسمنان، ، دانشگاه  ریاضی گروه عضو هیأت علمي  ،سامان بابایی کفاکی
 j_jaberi@yahoo.comبهار، ، دانشگاه  دانشجوی کارشناسی مهندسی کامپیوتر ،جالل جابری

و جبرخطی  غیرخطی ،سازی خطی ، شامل مهمترین مسایل آزمون برای بهینهCUTEr افزاری  بسته نرم چکیده:
عامل لینوکس ارایه شده است و کار با آن برای بسیاری از  افزاری در سیستم عددی است. متاسفانه این بسته نرم

عامل  را در یک سیستم CUTErبرای رفع این مشکل، ما شود.  پژوهشگران در داخل ایران به سختی انجام می

و  CUTErویندوز آماده کردیم. افزون بر این، ارتباط مجازی لینوکس نصب کردیم و سپس آن را برای استفاده در 

توان آن  عامل مجازی است به راحتی می را هم در آن برقرار ساختیم. از آن جا که این سیستم MATLABافزار  نرم
ی را کپی کرد و در ویندوز از آن استفاده کرد. در این مقاله قصد داریم کار با این سیستم را تشریح کنیم، تا پژوهشگران

 کار کنند. CUTErبتوانند به راحتی با  ،که آشنایی زیادی با لینوکس ندارند

  .، ویندوزعامل مجازی، لینوکس سازی غیرخطی، سیستم بهینه، CUTEr کلمات کلیدی:

                                                           

 *ارائه دهنده

 

  مقدمه .1
استتتتفاده از مستتتایل نمونتتته استتتتاندارد و شتتتناخته شتتتده بتتترای   

هتا، امتری بستیار     هتا و مقایسته آن   دادن کارایی الگتوریتم  نشان
در ایتتن میتتان ایجتتاد مستتایل    ستتازی استتت.   متتتداول در بهینتته 

هتا   نمونه و قرار دادن شرایط یکسان بترای اجترای الگتوریتم   
 مولفتتانیکتتی از مشتتکالت پژوهشتتگران استتت. از ایتتن رو،    

افتزون بتر تیریتک یتک فرمتت واحتد بترای         CUTEr بسته 
انتد تتا پژوهشتگر     هتایی را فتراهم کترده    مسایل آزمون، برنامه

فتر  مستایل نمونته را بته      ها بتواند شرایط پتی   به وسیله آن
ایتن  .  [2] راحتی برای اجرای الگوریتم خود در نظتر گیترد  

اجرا که بتواند به راحتی روی هر کامپیوتری  بسته برای این
شتتتود و امکتتتان گستتتتر  آن بتتترای همتتته فتتتراهم شتتتود روی   

تتتترین  رایتتت بتتتاز ارایتتته شتتتده استتتت.   هتتتای متتتتن عامتتتل سیستتتتم
 ،شتتتود عتتتاملی کتتته بتتترای اجتتترا در نظتتتر گرفتتتته متتتی   سیستتتتم
عامتل لینتوکس استت. بترای پژوهشتگرانی کته آشتتنایی        سیستتم 

 CUTErتقریبتتا کتتاملی بتتا لینتتوکس دارنتتد، نصتتب و کتتار بتتا  
ولتتتی متاستتتفانه در ایتتتران  ،رستتتد نظتتتر متتتیای بتتته  کتتتار ستتتاده

پژوهشتتگران بستتیاری هستتتند کتته آشتتنایی زیتتادی بتتا لینتتوکس   
هتتا  بتترای آن CUTErندارنتتد. از ایتتن رو، نصتتب و کتتار بتتا  

برای رفع این مشتکل، و استتفاده راحتت    بسیار مشکل است. 
عامتتل مجتتازی   از ایتتن بستتته، متتا بتتا استتتفاده از یتتک سیستتتم     

 عامتتل  را بتتدون نصتتب مستتتقیم سیستتتم    CUTErاستتتفاده از 
 ایم که در ادامه به تشریح آن خواهیم پرداخت. فراهم کرده

 عامل مجازی و نحوه کار با آن سیستم .2
هتتای  هتتای مجتتازی یتتا ماشتتین عامتتل امتتروزه استتتفاده از سیستتتم

عامتل   مجازی کار بسیار آسانی شده استت. استتفاده از سیستتم   
دهتتد کتته بتتدون نصتتب مستتتقیم      مجتتازی، بتته شتتما اجتتازه متتی   

عامتل   عامتل مجتازی در داختل سیستتم     عامل، از سیستتم  سیستم
اصتتلی کامپیوترتتتان استتتفاده کنیتتد. بتترای مرتتال، شتتما بتترای       

عامتتتل  دیگتتتر  زم نیستتتت کتتته سیستتتتم   CUTErفاده از استتتت
لینوکس را در کامپیوتر ختود نصتب کنیتد و تنهتا کتافی استت       

ایتتم روی  عامتتل مجتتازی را کتته متتا درستتت کتترده     سیستتتمکتته 
افتتتزار  کتتامپیوتر ختتتود کپتتتی کنیتتتد. ستتپس بتتتا استتتتفاده از نتتترم  

VMWARE   عامتل مجتازی    به بید این سیستتم  01ویرای
کنیتتد. در ایتتن صتتورت شتتما بتتا یتتک       را بتتاز و آن را اجتترا 
روی آن کتتتتار خواهیتتتتد کتتتترد کتتتته  آمتتتتاده لینتتتتوکس مجتتتتازی 

CUTEr چنین ارتباط بتین   نصب است و همMATLAB  و
CUTEr .تنظیمتتتات نستتتخه مجتتتازی و  برقتتترار شتتتده استتتت
عامتتل لینتتوکس بتته شتتکلی استتت کتته تقریبتتا روی همتته     سیستتتم

 2GBهتتای موجتتود کتتار خواهتتد کتترد ولتتی داشتتتن    کتتامپیوتر
عامتل    زم است. پتس از اجترای فایتل سیستتم     RAMحافظه 

و کلمته   rootکتاربر  شتما بایتد بتا     VMWAREمجازی در 
وارد شتتتوید. پتتتس از چنتتتد لحظتتته  mathferdowsiعبتتتور 

عامل لینتوکس را خواهیتد دیتد. کتار      شما صفحه اصلی سیستم
امتا بترای   عامل تقریبا مرل کار با ویندوز است.  با این سیستم
و یتک ختط    File Browserها مرل  ی از ابزارراحتی برخ

در صتتتفحه اصتتتلی فتتتراهم شتتتده استتتت.   Terminalفرمتتتان 
افتتزون بتتر ایتتن، کتتتابی بتترای کتتار بتتا ختتط فرمتتان لینتتوکس و  

در لینتتوکس در صتتفحه اصتتلی   Cستتازی بتتا  چنتتین برنامتته هتتم
قابتتل مشتتاهده استتت. نستتخه مجتتازی فتتراهم شتتده بتته راحتتتی      

صتب شتده در کامپیوترتتتان   عامتل اصتتلی ن  توانتد بتتا سیستتم   متی 
توانید بتا   ارتباط برقرار کند و شما می WINDOWSیینی 

عامتل فایتل رد و    همان رو  کپی کردن ساده بتین دو سیستتم  
چنین، اگر فلشی به کامپیوترتان وصل کنید، بته   بدل کنید. هم

آن در داخل سیستم مجتازی دسترستی خواهیتد داشتت. بترای      
عامتتل مجتتازی بتته  تتوری   سیستتتمتنظیمتتات  ،کتتار بتتا اینترنتتت

عامتتتل اصتتتلی زوینتتتدوز  بتتته  استتتت کتتته اگتتتر شتتتما در سیستتتتم
عامل مجازی هم بته اینترنتت    اینترنت متصل باشید در سیستم

عامتتل  در هتتر صتتورت، اگتتر بتترای سیستتتم  دسترستتی داریتتد. 

70

mailto:rghanbari@um.ac.ir
mailto:sbk@semnan.ac.ir
mailto:j_jaberi@yahoo.com


 
 

 2 

مجازی مشکلی پی  آمتد، آن را حت و و دوبتاره آن را کپتی     
 هتای  زم  افتزار  وجه کنید کته همته نترم   تکرده و استفاده کنید. 

و ستتتازی  متتتدل علمتتتی و یتتتک نستتتخه راهنمتتتا توستتتط قطتتتب   
تهیه شده است  های خطی و غیرخطی محاسبات روی سیستم

آن را بتته صتتتورت   [1]توانیتتد بتتتا مراجیتته بتته     کتته شتتما متتی   
 رایگان تهیه کنید.

 عامل مجازی در سیستم CUTErکار با  .3
را در وینتتتدوز نصتتتب   VMWAREافتتتزار  ما نتتترمشتتتاگتتتر 
عامتتا مجتتازی را در آن اجتترا کتترده    ایتتد و فایتتل سیستتتم  کتترده

عاملی بته  تور مجتازی داریتد کته روی       باشید، اکنون سیستم
 MATLABنصب شتده استت و ارتبتاط آن بتا      CUTErآن 

، Cبرقرار شده استت. همننتین، بترای پژوهشتگرانی کته بتا       
C++  وFORTRAN هتا در   های آن کنند، کامپایلر کار می

هتتا دیگتتر   عامتتل مجتتازی نصتتب شتتده استتت و آن    ایتتن سیستتتم 
 geditها ندارند. افزون بتر ایتن، محتیط     احتیاج به نصب آن

هتتم بتترای ایتتن دستتته از پژوهشتتگران سفارشتتی شتتده استتت تتتا 
 تر در آن برنامه بنویسند.  بتوانند راحت

عامتتل   نصتتب شتتده روی ایتتن سیستتتم    CUTErدر متتورد  
روی آن ستوار شتده   مجازی باید گفت که همه مسایل آزمون 
نیستتت زمگتتر جدیتتد   استتت و دیگتتر احتیتتاج بتته دانلتتود مستتایل  
تنظتیم   DOUBLEباشد . همننین دقتت در آن بته صتورت    

شتتده استتت. بتترای راحتتتی کتتار پژوهشتتگران، متتا تنظیمتتات       
CUTEr ایل بتا بزرگتترین   ایتم تتا مست    ای انجتام داده  را بگونه

نستخه سفارشتی    CUTErبید هم قابل اجرا باشد. بنتابراین،  
نصتتتتتب شتتتتتده در مستتتتتیر    CUTErنصتتتتتب شتتتتتده استتتتتت.   

/home/prodo/CUTEr/cuter  قتتتتتتتترار دارد. بتتتتتتتترای
توانیتتتد بتتته ایتتتن مستتتیر رفتتتته و    برختتتی تنظیمتتتات دیگتتتر متتتی 

تنظیمتتات را انجتتام دهیتتد. بتترای راحتتتی در کتتار کتتردن بتتا        
CUTEr  ای انجتتتام گرفتتتته استتتت کتتته    گونتتته، تنظیمتتتات بتتته

 CUTErبتته دستتتورات  ،دباشتت چتتهشتتما هتتر مستتیری کتتاری 
 دسترسی دارید.

هتتا در ایتتران در محتتیط   ستتازی کتته بیشتتتر پیتتاده   جتتا از آن 
MATLAB افتتزار  شتتود، نتترم انجتتام متتیMATLAB  را بتته
ای در لینوکس نصتب کتردیم و ارتبتاط آن را بتا      صورت پایه

CUTEr  چنتتین بتترای راحتتتی بیشتتتر، چنتتد  ایجتاد کتتردیم. هتتم
ایم.  همرال از شیوه کار با مسایل نمونه در متلب  راحی کرد

ریتوز را  -ها الگوریتم گرادیان مزدوج فلنر که در  این مرال
تتتتتتتا   FRexample.mزایتتتتتم   ستتتتتازی کتتتتتترده  نیتتتتتز پیتتتتتتاده 

ستازی یتک الگتوریتم کامتل      پژوهشگران بتوانند با دیدن پیاده
های خود را اجترا کننتد. بترای     سازی، به راحتی برنامه بهینه

را  matlabهتا، ابتتدا در ختط فرمتان دستتور       اجرا این مرال
 افتتتزار متلتتتب، بتتته شتتتاخه  وارد کنیتتتد و پتتتس از اجتتترای نتتترم 

/home/prodo/CUTEr/MATLAB    برویتتتتد زتوجتتتته
 currentکنید که برای راحتی ما این شتاخه را در قستمت   

folder یتتم. شتتما کتتافی استتت روی    ا قتترار دادهcurrent 
folder هتتتا  شتتتاخه دوم را انتختتتا  کنیتتتد تتتتا بتتته شتتتاخه مرتتتال
 sdmx -u "و پی  از اجرای برنامه متلب دستور  . بروید

problemname   را در همتتین شتتاخه اجتترا کنیتتد کتته بتته "
بایتتد نتتام مستتاله متتورد نظتتر را      problemnameجتتای 

چنتتتتتتتتتتتتتتین توابتتتتتتتتتتتتتتع دیگتتتتتتتتتتتتتتر در   هتتتتتتتتتتتتتتم بگ اریتتتتتتتتتتتتتتد.
/

home/prodo/CUTEr/cuter/common/src/ma
tlab/ .موجود است 

 

  مـراجع .4
[1] http://cemcs.um.ac.ir/ 
[2] http://www.cuter.rl.ac.uk/ 
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Abstract: In this paper, first we briefly discuss a general class of distributions generated from the logit of
the beta random variable, called the beta-G distributions. One application of beta-G distributions arises in
modeling the survival data especially when the baseline distribution is considered as a lifetime model. Today,
data simulation from an arbitrary distribution is necessary for illustration of inferential procedures such as
estimation of the unknown parameters of that distribution and prediction. We propose two algorithms to
simulate data from beta-G models. We, then apply these algorithms for beta-Weibull distribution.
Keywords: Beta distribution, Beta-Weibull distribution, Order statistics, Simulation, Uniform distribution.

1 INTRODUCTION

Eugene et al. [5] introduced beta-G distributions,
aiming at finding more flexible new distributions by
adding two shape parameters to the baseline model.
Let G(X) be the cumulative distribution function
(cdf) of a random variable X, then we can define
the cdf for a generalized class of distributions for
the random variable X as the logit of the beta ran-
dom variable and this is given by

H(x) =
Γ(α+ β)

Γ(α)Γ(β)

∫ G(x)

0

tα−1(1− t)β−1dt, (1)

where Γ(·) is the complete gamma function and α
and β are the positive parameters. The correspond-
ing probability distribution function (pdf) is

h(x) =
Γ(α+ β)

Γ(α)Γ(β)
[G(x)]α−1[1−G(x)]β−1g(x), (2)

where g(x) = d
dxG(x). Eugene et al. [5] stud-

ied a special case of (1) when G(x) is the cdf of
the normal distribution which is called the beta-
normal distribution. If α and β are both integer
numbers, then the pdf takes the same form as the
order statistics of the random variable X. An ap-
plication of a distribution generated in this form is
modeling survival data especially when the base-
line distribution is considered as a lifetime model.
Many authors, focused on generalizing the base-
line distributions by applying (1). Examples in-
clude beta-Pareto distribution [1], beta-log-normal
distribution [2], beta-Weibull distribution [6] and
beta-exponential distribution [8]. In what follows,
we propose two methods of data simulation from

beta-G models and then we explain how to apply
the methods to simulate data from beta-Weibull
distribution.

2 DATA SIMULATION

In this section, two methods are suggested for sim-
ulating data from beta-G distributions.

A. Method I

This method of simulation is based on this fact
that the family of beta-G distributions have pdfs
with the same form as pdfs of order statistics of
a sample from G distribution, when α and β are
both considered to be integer values. To expand
the matter more, suppose that Xj:m is jth order
statistic in a sample of size m from distribution G,
then it is well-known that the pdf of Xj:m is

f(x) =
m!

(j − 1)!(m− j)!
[G(x)]j−1

×[1−G(x)]m−jg(x), (3)

see for example [4]. It is obvious that (2) matches
precisely with (3) if we set α = j and β = m−j+1.
Now, suppose that α and β are both integer values,
then we can use the following algorithm to simulate
a random sample of size n from a beta-G distribu-
tion with pdf (2)
(i) Generate a random sample of size m = α+β−1
from G distribution.
(ii) Sort the obtained random sample from Step (i),
then the αth ordered datum can be considered as a
simulated datum from a distribution with pdf (2).
(iii) Repeat Steps (i) and (ii) for n times to obtain
the desired random sample.
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Notice that the above algorithm can be applied
only when α and β are integer values.

B. Method II

Here, we propose an algorithm to simulate from a
beta-G distribution when α and β are real-valued
numbers. We say that Z has a beta distribution
with positive parameters a and b if the pdf of Z
can be written as

f(z) =
Γ(a+ b)

Γ(a)Γ(b)
za−1(1− z)b−1, 0 < z < 1,

and we write Z ∼ Beta(a, b). Now, consider the
following lemma.
Lemma 1. If X has a pdf (2), then

Y = G(X) ∼ Beta(α, β).

The proof of Lemma 1 is straightforward by taking
y = G(x) in (2). By Lemma 1, we can generate a
sample, say X1, · · · , Xn, from a model with cdf (1)
as follows:
(i) Generate a random sample, Y1, · · · , Yn, from
Beta(α, β).
(ii) Set Xi = G−1(Yi) for i = 1, · · · , n where
G−1(y) is the inverse function of G(y).
The above algorithm can help us to simulate data
from Beta-G models more generally.

C. Beta-Weibull Distribution
Beta-Weibull distribution was first proposed by [6]
and its properties and applications were discussed
by [3] and [7]. Setting G(x) = 1 − exp{−(λx)c}
(which is the cdf of the Weibull distribution) in (2),
we arrive at the pdf of Beta-Weibull distribution as
follows (see [3])

h(x) =
Γ(α+ β)

Γ(α)Γ(β)
cλcxc−1 exp{−β(λx)c}

×[1− exp{−(λx)c}]α−1. (4)

We can simulate a random sample of size n, say
X1, · · · , Xn, from (4) using the following algorithm
(i) Generate a random sample, Y1, · · · , Yn, from
Beta(α, β).

(ii) Set Xi =
1
λ [− ln(1− Yi)]

1
c for i = 1, · · · , n.

If α and β are both integer values, then we can
alternatively use another algorithm as follows:

(i) Generate a random sample of size α + β − 1,
say U1, · · · , Uα+β−1, from uniform distribution on
(0, 1).

(ii) Set Zi =
1
λ [− ln(1−Yi)]

1
c for i = 1, · · · , α+β−1

to obtain a random sample of size α + β − 1
from Weibull distribution with cdf G(x) = 1 −
exp{−(λx)c}.
(iii) Sort the obtained sample from Step (ii) and
consider the αth ordered datum as one of the sim-
ulated data from the beta-Weibull model with pdf
(4).
(iv) Repeat Steps (i)-(iii) for n times to arrive at
the desired simulated random sample.
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A Computational Method for Solving Optimal Control

Problem of Time-Varying Singular Systems

M. Behroozifar∗, Academic member of Basic Sciences, Babol University of Technology, m−behroozifar@nit.ac.ir

Abstract: In this work, problem of constrained optimal control of time-varying singular systems with
quadratic performance index is numerically solved by spectral method which is based on Bernstein polyno-
mials. In order to numerically solve the main problem using the solution of algebraic equations set, opera-
tional matrices of integration, differentiation and product of Bernstein polynomials are presented. Technique
rapidly converges to the exact solution even for unstable singular systems. Examples illustrate validity and
efficiency of the method.

Keywords: Optimal control, Time-varying singular systems, spectral method, Kronecker product, Bern-
stein polynomial.

1 INTRODUCTION

Problem of optimal control of singular systems is of
immense interest, especially among the researchers
which are studying on the existing problems in the
field of control theory and in the numerical compu-
tation of the value of the control vector controlling
the state vector. Chen and Hsiao in [2] and Chen
and Shih in [3] have used Walsh series to study
problem of optimal control of time-invariant and
time-varying linear systems. A review of the liter-
ature suggests that Cobb in [4] and Pandolfi in [5]
were the first authors to consider the optimal regu-
lator problem of continuous-time singular systems.

2 STATEMENT OF THE PROBLEM

Consider the following time-varying singular sys-
tem

E(t)ẋ(t) = A(t)x(t) + B(t)u(t), x(t0) = x0 (1)

where the matrix E(t) is singular, x(t) ∈ Rn is
a generalized state vector, u(t) ∈ Rk is a control
vector, A(t) and B(t) are known coefficient matri-
ces associated with x(t) and u(t) with appropriate
dimensions, respectively, and x0 is the given initial
state vector.
In order to minimize a cost function, considering
both state and control signals of the feedback con-
trol system, a quadratic performance index is usu-
ally minimized:

J =
1

2
x
T
(tf )Sx(tf ) +

1

2

∫ tf

t0

[x
T
(t)F (t)x(t) + u

T
(t)R(t)u(t)]dt (2)

where t0 and tf are prescribed times, S ∈ Rn×n

and F (t) are weighting matrices for x(t) and S is

a symmetric and positive definite (or semi definite)
matrix, R(t) is a weighting matrix for u(t), R(t)
and F (t) are matrices with appropriate dimensions
[7].

3 DESCRIPTION OF METHOD

Bernstein polynomials of mthdegree are defined on
[a, b] in [1] as

Bi,m(x) =
(m
i

) (x − a)i(b − x)m−i

(b − a)m
, 0 ≤ i ≤ m

where (m
i

)
=

m!

i!(m − i)!
.

These Bernstein polynomials form a basis on [a,b].
There are m + 1 number mthdegree polynomials.
Operational matrices of the integration P , differ-
entiation D dual Q and product Ĉ of vector ϕ are
respectively defined by∫ x

t0

ϕ(t)dt ≃ Pϕ(x), t0 ≤ x ≤ tf

d ϕ(x)

dx
≃ Dϕ(x),

Q =

∫ tf

t0

ϕ(x)ϕ
T
(x)dx,

c
T
ϕ(x)ϕ(x)

T ≃ ϕ(x)
T
Ĉ,

which the details of obtaining these matrices are
given in [6].
At first, equations (1) and (2) are approximated
using spectral method and operational matrices
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and then a set of algebraic equations is derived
by the Lagrange multipliers method. Unknown
coefficients can be found by simultaneously solv-
ing the system of algebraic equations (e.g. using
MathematicaTM ).

Example Consider the optimal control of unsta-
ble time-varying singular system[

2 0
t 0

] [
ẋ1(t)
ẋ2(t)

]
=

[
4 0
−t 1

]
x(t) +

[
0
2

]
u(t),

where

x(0) =

[
1
0

]

and the performance index

J =
1

2

∫ tf

0

(
x(t)

T
x(t) + u

2
(t)

)
dt.

Exact solution for tf = 2 is

x1(t) = e
2t
, x2(t) =

3

5
t e

2t
, u(t) =

6

5
t e

2t
.

Absolute error of x1(t), x2(t) and corresponding
optimal control u(t) are calculated using Bernstein
polynomials of degree m = 10 in some points and
are presented in Tab. 1. Exact value of opti-
mal control and estimated values of optimal con-
trol by m = 10 is equal Jexact = 2468.4527080 and
Jest. = 2468.452638, respectively.

TABLE 1
ABSOLUTE ERROR OF x1(t), x2(t) AND u(t) BY m = 10.

t x1(t) x2(t) u(t)

0 1.21003× 10−6 3.99602× 10−6 7.9868× 10−6

0.25 1.54127× 10−7 1.93468× 10−7 8.00346× 10−7

0.5 3.1485× 10−8 8.06245× 10−7 4.75277× 10−7

0.75 1.85167× 10−8 2.71612× 10−6 5.2744× 10−7

1 4.81083× 10−8 3.63834× 10−6 9.99076× 10−8

1.25 1.10634× 10−7 3.27331× 10−6 6.04075× 10−7

1.5 1.18365× 10−7 3.36985× 10−6 7.09836× 10−7

1.75 7.77893× 10−8 3.20602× 10−6 9.26404× 10−7

2 1.21003× 10−6 8.01143× 10−6 0.00001089

4 MAIN RESULT

In this work, the operational matrices of integra-
tion, differentiation, product and dual of Bernstein

polynomials basis are utilized to reduce the prob-
lem of constrained optimal control of time-varying
singular systems with quadratic performance index
to the solution of algebraic equations set. From
numerical results, it can be found that the method
provides high efficiency and converges to the ex-
act solution and gives accurate solutions especially
for unstable singular systems. Also, findings show
that absolute error decreases rapidly when degree
of Bernstein polynomials are doubled.
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Min-Max Penalty Problem in Ad Hoc Network 
I. Keshtkar*,**, Ph. D. student of School of  Mathematics, Bu-Ali Sina University, I.keshtkar91@basu.ac.ir, 
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Abstract In this paper, on-line routing in energy-constrained Ad Hoc networks is considered. We 

want to send the total number of messages without knowing any information regarding future 

messages. Since some battery energy in the Ad Hoc network is depleted for each transmission then 

battery energy in the Ad Hoc network must be changed in order to send the total number of messages 

successfully. We call this problems as                        . Our objective is to minimize 

the maximum                  of the nodes after the total number of messages send.  

Keywords On-line routing, Ad Hoc network, The shortest path, Min-max penalty problem. 

 

1 INTRODUCTION 

   With the rapid increase in low cost sensor devices, there 

is an increased interest in the deployment of Ad Hoc 

wireless sensor networks. This is reflected in recent 

researches in this area [1,2]. Low cost sensors typically 

have low battery life and therefore conserving battery 

energy is a prime consideration in these networks.  
   Since some battery energy in the Ad Hoc network is 

depleted for each transmission then battery energy in the 

Ad Hoc network must be changed in order to send the 

total number of messages.   In this paper, our routing 

objective is to send the total number of messages without 

knowing any information regarding future messages such 

that minimize the maximum violation penalty of energy 

battery after sending the total number of messages without 

making any assumptions on future message arrivals. If the 

entire message sequence is known ahead of time, then it is 

possible to develop an off-line routing algorithm to 

maximize the amount of data that is carried by the 

network.  This paper presents an algorithm for on-line 

messages( which does not have any knowledge of future 

message arrivals) routing in energy-constrained wireless 

Ad Hoc networks.    
   The rest of the paper is organized as follows: we define 

the network model as well as the mathematical model in 

Section 2. Section 3 presents an on-line routing algorithms 

for the problem. The performance of the proposed 

algorithms in Section 4 is evaluated.   

2 Network model 

   Let graph         represent an Ad Hoc network 

where N is the set of nodes in which all the nodes powered 

by a battery and   are the set of edges. We assume that 

there are   nodes and   edges in the graph. Let the initial 

function,         represent the initial energy of each 

node and cost function        shows the cost of 

battery of each node.  

   We get a sequence of requests for connections, each is 

defined by a tuple           , where         are 

source/sink pair, and        is the length of message  .  

Therefore, if message k is transmitted at node   along link 

      in which we use the model of [3,4] to compute the 

power consumption for sending this message then the 

energy node   decreases by the quantity       where     

    
  in which     is distance between node   and node  ,   

and c are constants for the specific system (usually    
    ). 

    We do not assume to know any information about 

future arrivals to the network. We wish to send the total 

number of messages such that minimize the maximum of 

the violation penalty of the nodes in the system.  

   In the following, we provide notations and problem 

definitions, which will be used. 

Definition 1. Let   be the set of paths associated with the 

connections by the on-line algorithm. We define relative 

load on node   due to connection   as         

         ⁄ , such that         . The relative load on node 

  by the on-line algorithm is defined by   

           ∑ ∑                                          

                

 

   Let       be the               on node   at the time of 

the arrival of the   th request.  

Definition 2. If     , the                  
on node 

  by scheduling of the on-line algorithm is defined as: 

                                                                             

and otherwise, the                  on node   by 

scheduling of the on-line algorithm is defined as 0. 

Definition 3. Given a wireless Ad Hoc network    
      , a connection request           , the 

                               is defined as the 

maximum                  among the nodes in the 

network if the k'th request is realized.  

Definition 4. Given a wireless Ad Hoc network    
      , a connection request           , the 

                                       problem is 

to find a simple path in   from    to    such that the 

                                is minimized after the 

realization of the      request. 

Definition 5. Given a wireless Ad Hoc network    
      and a sequence of path connection 

requests           ,     , the                  
        is to find   paths (the total number of messages 

that we want to send) in   from    to   ,      ,  such 
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that the maximum                  of nodes by 

scheduling of the on-line algorithm is minimized. 

3 An algorithm for optimizing the          
                

    In this section, we first present an algorithm to 

minimize the                                and an 

algorithm optimize the                         

that known as                    .  

3.1 An algorithm for finding the                  
                      

    In this sub section, we present an algorithm to minimize 

the                               . 

Algorithm 1                                        

Begin 

         Step 1. Set      ,         and        
         Step 2. For each link         do  

                          if                 do  

                                  
   

                    ,  

                           else      
   

       

         Step 3. Compute     
   

             
{    

   
}   

          Step 4. Set                      and        
                             }   
         Step 5. If      , then turn to step 3    
         Step 6. Find unique path    in tree    from    to   .  

         Step 7. For each          do 

                                                 do    

                    
   

     (             )   

                         else                        

                                  
   

    

          Step 8. For each          do 

                                      do 

                                   
   

               

                           else            

                                       
   

    

           Step 9. Compute                   
   

   

End.  

3.2 Algorithm                          

In this section, we study an algorithm to optimize the 

                        that known as           

           . 

Algorithm 2                           

//   is the total number of messages that we want to send.  

Begin   

         Step 1. Set     and       
         Step 2. Set         for each      
         Step 3. By using of the Algorithm     compute the 

                                                               
         Step  4. For each link         do 

                              if                 do 

                                          
   

                        

                             else 

                                      
   

    

            Step 5. For each link (       do 

                               if      
   

    do 

                                                                

            Step 6. In this sub graph   , compute the shortest path 

                 

                         from    to    with respect to     
   

    

            Step 7. Consider    be the set of nodes that there are not         

                           in the shortest path   .  

            Step 8. For each          do 

                                                        

                         For each node         do 

                                                  
            Step 9. Set      . If     , then turn to step 3  
            Step 10. Compute    

                

End.  

4 Performance evaluation 

    In this section, we compare the performance of our 

algorithm with the shortest path algorithm through 

simulation. 

   The experiment is conducted for 700 messages and 30 

nodes in which all messages and all initial energy of each 

node are of unit length and thirty unit initial energy 

respectively and also the cost of battery of each node is 

one hundred unit. The connection request are generated 

randomly between all source-destination pairs and all 

nodes located randomly in 15×15 region. 

Figure 1. comparing the performance of     algorithm 

with the shortest path algorithm. 

The proposed algorithm has been shown to improve the 

maximum relative penalty when compared with the 

solution of the shortest path algorithm. 

    By exploiting a simple relationship between the energy 

consumed along a path and the residual energy of the 

bottleneck nodes along the path, we have presented a 

solution space which we have a better chance of reducing 

the maximum relative penalty of nodes.  
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  Multi-Level Multi-Commodity P-Hub Covering 

Location Problem 
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Abstract: In this research we present a single allocation hub covering location problem in the 

transportation network from two aspects: At first we define multi-commodity concept and perform it 

on the mathematical model then for more adaption with daily life we consider multi-level too. The 

objective function tries to minimize the total transportation costs. According to above characters we 

assume a full-connected network between hubs. As a result, we present mixed integer mathematical 

model. We use Turkish data set for solving the constructed mathematical model. Finally, we use 

GAMS solver to achieve optimal solution.  

Keywords: Hub Location Problem (HLP), Multi-Commodity, Multi-Level, Transportation networks, 

GAMS. 
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1. INTRODUCTION 

Hub Location Problem is a fertile research field, in aspect 

of interdisciplinary researchers such as transportation , 

operation research , network design, telecommunication, 

economics to name but a few. The pioneering research in 

this scope is presented by O'Kelly [1] for first time. 

Campbell [2] presented a first quadratic mathematical 

formulation. Then, they presented the linearization of the 

model too. By using some modifications Kara and Tansel 

[3] promoted the Campbell’s model. 

 The location of hub facilities and allocation of non-hub 

nodes to hub facilities configure the backbone of hub 

location problems [4]. In hub networks, is assumed that 

flows (e.g. passengers or freight) routed from origins to 

destinations (e.g. cities). Origin-Destination (O-D) travels 

from node i to j are done either by direct trips (without 

hub facilities) or via path which consist of one or two 

hubs, namely 1-stop and 2-stop respectively [5]. Fig. 1 

shows three type of O-D connections: path 1 is a direct 

connection without using any hubs, path 2 is 1-stop trip 

with using hub H1. Finally path 3 is 2-stop trip via two 

hubs H2 and H3 [4]. The emanated flows (e.g. passengers, 

freight or data) from hubs can be switched, concentrated 

and distributed by hub facilities [6]. Thus, the network 

performance will promote in aspect of time budget and 

economics. Switching function allows flows to be 

redirected at hub node in which enter from one link and 

depart via another. The other functions, concentrating and 

distributing allows flows to be aggregated and 

disaggregated. As a result, from economic aspect hub 

location problem is very common in large scale 

transportation and telecommunication systems.  

 
 Fig.1:  Types of connections 

2. MATHEMATICAL MODEL 

A.  This model is extension of presented model by Ernest 

and Krishnamoorthy [5], [7].  

N  Set of nodes 

nu  Number of nodes 

p  Number of hubs 

  Covering radius 

ijmnW  Total flows which origin from i and terminate to j, 

as commodity m which servicing by level n 

imnO  Total emanated flows from node i as commodity m 

by level n 

imnD  Total terminated flows to node i as commodity m   

by level n 

 

ijmnC  Transportation cost unit from node i to node j for 

commodity m by using level n 

kf  Cost of  establishing hub at node k  

ijD  Distance between node i and j  

  Discount multiplier between hubs 
imn

ksZ  Amount of flows which Transit from node i to hub k 

and then to hub s as commodity m by using level n   
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1   if node I is allocated to hub k

0   otherwise
ikx


 


1   if a hub is established at node k

0   otherwise
kkx


 


 

B.   Mathematical Formulation: 

 

( )

k kk

k

ikmn ik imn imn

i k m n

imn

ksmn ks

i k s m n

Min f X

C X O D

C Z

 









 
(1) 

 

.s t   

1ik

k

X                                i                                              
(2) 

kk

k

X p  
(3) 

 ik kkX X                          i,k                                               
(4) 

Dik ikX                        i,k                                        
(5) 

imn

ijmn jk ks

j s

imn

sk imn ik

s

W X Z

Z O X



 

 


   i,k,m,n                                              (6) 

{0,1}ikX                           ,i k                                   
(7) 

0 imn

ksZ                           , , , ,i m n k s                                                                
(8) 

Equation (1) explains that the objective function is formed 

by two terms: minimization of total transportation costs 

between each (i,j) pair and minimization of total fixed 

costs of hub facilities. Equation (2) shows single 

allocation. Constraint (3) indicates that the number of hubs 

are predefined and equal to P. Constraint (4) ensures that 

we can allocate non-hub nodes only to hub facilities when 

they are established and determined. Constraint (5) is hub 

covering inequity. In fact, hub facilities, cover non-hub 

nodes according to covering radius. Constraint (6) is 

balancing equation. 

 

    ijmn imn

j

W O
            , ,i n m          

(9) 

jimn imn

j

W D                 , ,i n m          
(10) 

Constraint (9) and (10) declares that the presented model 

is mixed integer mathematical model.  

C.  Solution Approach: 

We consider 2-level transportation network. Also we 

assume that there are three different commodities for 

transferring between cities. We use Turkish data sets to 

verify the validity of the presented model. 

We code the presented model for a network with six cities. 

Also the value of P, the number of hubs, is defined as two 

hubs at network.  As a result, we coding the presented 

model by GAMS. Hereunder we show the obtained 

results.  
TABLE 1 

LOCATION/ALLOCATION VARIABLES 

ikX  Amasya Ankara 

Adana 1.000  

Adiyaman 1.000  

Afyon 1.000  

Agri 1.000  

Amasya 1.000  

Ankara  1.000 

 

TABLE 2 
imn

ksZ , OBJECTIVE FUNCTION 

Emanated flow between hub ( imn

ksZ ) 0.000 

Objective function 1.223752E+9 

 

Above tables indicate that two cities, Amasya and Ankara, 

are selected as hub facilities. Also all variable of imn

ksZ get 

zero value. As a result, we have only 1-Stop connection at 

network, in this situation only one hub is used between 

each O-D pair.  

3. CONCLUSION 

In this research a P-hub covering location model with 

multi-commodity and multi-level concept is presented. 

The model is solved with GAMS software by using 

Turkish dataset. 

 

4. REFERENCES 

[1] M.E. O’Kelly, “The location of Interacting Hub Facilities,” 

Transportation Science. Vol. 20, pp. 92–105, 1986, No. 2. 

[2] J.F. Campbell, “Integer Programming Formulations of Discrete Hub 

Location Problems,” European Journal of Operational Research. vol. 72, 

pp. 387–405, 1994.    

[3] B.Y. Kara, B.C. Tansel, “on the single-assignment p-hub center 

problem,” European Journal of Operational Research, vol.125, pp. 648-

655, 2000   
 [4] J.F. Campbell, and M.E. O’Kelly, “Twenty-Five Years of Hub 

Location Research,” Transportation Science. vol. 46, pp. 153–169, May 

2012, No. 2. 

[5] S. Alumur, B.Y. Kara, “Network hub location problems: The state of 

the art,” European Journal Operation Research. vol. 190, pp.1-21, 2008. 

 [6] J.F. Campbell, A.T. Ernst, M. Krishnamoorthy, Facility Location: 

Applications and Theory. Berlin: Springer, 2002, p. 373–407.   

 [7] A.T. Ernst, M. Krishnamoorthy, “Solution algorithms for the 

capacitated single allocation hub location problem,” Journal of Annals 

of Operations Research.vol. 86, pp. 141-159, 1999.  

 

 

 

 

 

79



 
 

 

 1 

 

1 

ی برای مسأله مديريت موجودی دو سطحی تحت سیاست خط ریغارائه يک مدل 
 تولید سفارشی

سعید سائیل پور
*

 s.saeilpour@in.iut.ac.ir؛مهندسی صنايع دانشگاه صنعتی اصفهان ، دانشکدهدانشجوی کارشناسی ارشد،

 e.babaee@in.iut.ac.ir؛مهندسی صنايع دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکدهعرفان بابايی تیرکاليی، دانشجوی کارشناسی ارشد،

 sabbagh@cc.iut.ac.ir؛مهندسی صنايع دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکدهمحمد سعید صباغ، استاديار ، عضو هیأت علمی 

برای يک زنجیره تامین دو سطحی گسترش   (EPQ)مقدار تولید اقتصادی غیرخطی مدل يک در اين مقاله چکیده:
حجم ذخیره سازی خرده موجودی و ، کمبود، يک کارخانه، چند محصوليافته است که مدل شامل چند خرده فروش

در اين فروشان محدود است و يک محدويت حداکثر تعداد سفارش برای هر کدام از خرده فروشان نیز وجود دارد. 
مین کننده به وسیله اطالعات خرده فروش تجهیز می شود که اين اطالعات برای باز پرسازی و تعیین مقدار سیستم تأ

به صورت غیر خطی است  مسألهکاربرد دارد. از اين رو که مدل  (R,Q)موجودی تولید اقتصادی بر اساس سیاست
يک الگوريتم ژنتیک برای حل مدل و پیدا کردن مقدار تولید اقتصادی و حداکثر مقدار کمبود که کل هزينه های 

مثال  يکحل به وسیله ی  نتايج محاسباتی مسأله نهايتدررا کاهش می دهد پیشنهاد می شود.  موجودی زنجیره تامین
 ارائه شده است. GAMSو مقايسه کارايی الگوريتم پیشنهادی با  حل مسأله توسط نرم افزار  عددی

، الگوريتم ژنتیکنجیره تامین، سیاست تولید سفارشیمديريت موجودی، مديريت ز کلمات کلیدی:

                                                           

 *ارائه دهنده

 مقدمه .1
، فروشنده مديريت موجودی توسط فروشندهیستم در س

)کارخانه( مسئولیت کنترل و مديريت موجودی در تمام 
سطح های زنجیره را بر عهده می گیرد و برای مديريت 
زنجیره نیاز به اطالعات الزم و کافی دارد که اين 
اطالعات بايد توسط عناصری که در سطوح پايین تر 

دل مديريت موجودی زنجیره قرار دارند تامین شود.در م
العات خود را در مورد توسط فروشنده خرده فروش اط

،سطح موجودی و ... در اختیار توزيع کننده مقدار فروش
اصلی قرار می دهد و توزيع کننده اصلی مقدار سفارش هر 

آمده از خرده  خرده فروش را بر اساس اطالعات بدست
 9111در سال و همکاران والر فروش تعیین می کند. 
می تواند چرخه موجودی و  VMIنشان داد که سیاست 

سطح سرويس را در هر بخش از زنجیره تامین بهبود 
به نقش آقايان شفیعی و کريمی 9831در سال  [.9]بخشد

مديريت موجودی توسط فروشنده در زنجیره های عرضه 
پسنديده و همکاران در سال  [.2]کوچک و متوسط پرداخنتد

وجودی توسط فروشنده را با يک مدل مديريت م 2198
 .[8]الگوريتم ژنتیک حل کردند

 تعریف مسأله .2
ر نظر بگیريد که شامل يک يک زنجیره تامین را د

، چند خرده فروش است و اين کارخانه محصوالت کارخانه
 اين خرده فروشان به خريداران عرضه می خود را توسط

اطالعات بازار از طريق خرده فروشان بدست آيد و  د وکن
دار و )فروشنده( مق به کارخانه انتقال داده شود و کارخانه

اطالعات تعیین می کند و  زمان سفارش را بر اساس اين
همان طور که انتظار می رود بر اساس مقدار 
تولید)سفارش( اقتصادی خود مقدار و زمان سفارش را 

ن رو خرده فروش که مقدار سفارش تعیین می کند. از اي
ارد که امتیاز هايی را از اقتصادی او حاصل نشده انتظار د

 بگیرد.فروشنده 
اجرا می شود  VMIاز اين رو که اين مدل تحت سیاست 

می توان نتیجه گرفت که هزينه های موجودی خرده 

فروشان صفر می شود و تمام هزينه های موجودی زنجیره 
مدل نهايی مسأله است در نتیجه روشنده ین بر عهده ی فتام

به  با هدف کمینه سازی هزينه های موجودی فروشنده
 :صورت زير است

 

 

 

(9)  

 

 

(2)  

 

(8)  

 
(4)  

بیاانگر محادوديت فرفیات انباار هرياک       (2) های محدوديت
. نماايش داده مای شاود    که باا از خرده فروش ها می باشاد 

بیاااانگر محااادوديت تعاااداد سفارشاااات     (8) هاااایمحااادوديت 
نماايش داده مای    کاه باا   سالیانه هر خرده فروش می باشد

هدف مدل کمینه سازی هزينه های موجودی فروشنده و شود
 .است

 الگوریتم حل .3
الگوريتم حل پیشنهادی در اين مقاله الگوريتم ژنتیک است 

 مراحل طراحی آن در ادامه بیان می شود.که 
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 کرموزوم طراحی .1.3
ما نیاز به بدست آوردن مقدار  مسألهمتغیر هايی که در اين 
هستند از اين رو نیاز به يک  bو  Qبهینه آنها هستیم شامل 

کروموزومی داريم که تمامی متغیر ها را پوشش دهد در 
قیقت اگر بخواهیم آن را به نمايش در بیاوريم به صورت ح

 زير است :
[Q11Q22...Qn1Q12Q22...Qn2.................Q
1KQ2K.....Qnkb11b21....bn1b12b22.....bn

2..................b1kb2k....bnk] 
هر  Qدر طراحی اين کروموزوم ما در ابتدا مقادير 

محصول را برای هر يک از خرده فروشان آورده ايم و 
هر محصول را برای هر يک از خرده  bسپس مقادير 

 ن آورده ايم.شافرو

 مثال عددی .4
مثال عددی ساختگی استفاده  أله از چندينبرای حل مس

 ، که يک مورد از آن به صورت زير است:کرده ايم
 نوع مختلف است 8تعداد محصوالت  - 9
 عدد است 911،  (N)جمعیت اولیه کروموزوم ها  -2
 ستا 2 برابر تعداد خرده فروشان -8
  3 =و   -4

 الگوریتمطراحی  .1.4
که برازندگی بهتری % از جمعیت 81جمعیت والد را 

نظر گرفته ايم . برای عملگر تقاطع احتمال را دارند در 
 bدر نظر گرفتیم و نقطه تقاطع را برای هر کدام از % 11

در نظر  به صورت تصادفی در هر کروموزومها  Q  و
در نظر گرفته  1.2و احتمال عملگر جهش را  گرفته ايم

 بار تجديد نسل می باشد. 11ايم. معیار توقف نیز 

 بررسی کارایی الگوریتم پبشنهادی .2.4
عددی خود را  های جهت بررسی کارايی الگوريتم مثال

با مقادير اولیه يکسان توسط حل  GAMSتوسط نرم افزار 
حل  و...( SNOPT ،MINOSکننده های مختلف از جمله )

 گیری حاصل را انجام داده ايم.کرده و نتیجه 

 نتایج محاسباتی مسأله  .3.4
در تمام مثال های عددی مقدار تابع هدف بدست آمده توسط 
الگوريتم پیشنهادی بهتر از حل کننده های نرم افزار 

GAMS  بوده که به عنوان نمونه نتايج حاصل از مثالی که در

 نمايش می دهیم. (9جدول ) بخش مثال عددی مطرح شد را

 نتایج حاصل از اجرای نخست برنامه(: 1)جدول

 متغیرها
جواب 
 الگوريتم

جواب 
GAMS 

درصد 
انحرا
 ف

Q11 19.318 949.814 - 

Q21 33..88 991.4.9 - 

Q31 993.992 948.882 - 

Q12 19.318 911.341 - 

Q22 33..88 84.214 - 

Q32 19.318 14.111 - 

b11 28.392 42.1.4 - 

b21 88.1. 48.821 - 

b31 81.488 11.829 - 

b12 28.392 89.128 - 

b22 81.488 8..81. - 

b32 81.488 48.131 - 

-2.. ..4.1.1 481.199 تابع هدف  

 زمان اجرا
 )ثانیه(

91.2.1 1.298 - 

 مراجع .5
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managed inventory in the retail supply chain”. Journal of 
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Abstract: In the standard data envelopment analysis (DEA) models, inefficient decision making units 

(DMUs) should change their inputs and outputs arbitrarily so as to meet the efficient frontier. 

However, in many real applications of DEA, because of some limitations in resources and DMU's 

ability, these variations cannot be made arbitrarily. Moreover, in some situations, undesirable 

variables with different disposability, strong or weak disposability, are considered. In the present 

paper is proposed a DEA-based model to determine the relative efficiency of DMUs in such a 

restricted environment and in presence of undesirable factors. Indeed, variation levels of inputs and 

outputs are predefined and are considered to evaluate the performance. A numerical example is 

utilized to demonstrate the approach. 

Keywords: DEA, Efficiency, Undesirable Factor, Restricted Variation.  

                                                           
1
 S. Kordrostami 

1.  INTRODUCTION 

The usual variables in DEA are such that more is better for 

outputs, and less is better for inputs. However, in some 

situations a factor can behave opposite to this; it means 

some outputs (inputs) should be reduced (increased) to 

improve inefficiency where undesirable factors (e.g. 

pollutants) exist. In the literature, there are contexts about 

undesirable factors. Readers can refer to [1]-[2]-[3]-[4]-

[5]-[6] for attaining more information. Moreover, there are 

occasions that factors cannot change arbitrarily. Actually, 

due to some limitations in resources and DMU's ability, it 

is impossible to alter variables to any size. In the current 

paper, a DEA model is suggested to evaluate the relative 

efficiency of DMUs with undesirable factors where occur 

restrictions in variations of inputs and outputs. Indeed, 

variation levels of variables are predefined while 

undesirable variables with weak and strong disposability 

are presented. 

2.  THE PROPOSED APPROACH 

Consider a set of n  DMUs that each DMU consumes 

m inputs , ( 1, ..., )ijx i m to produce s desirable outputs, 

, ( 1, ..., )rjy r s , emits k undesirable outputs  , (tjw t   

1,..., )k with strong disposability and L undesirable 

outputs , ( 1, ..., )ljz l L with weak disposability. Assume 

because of limited resources and DMU's ability, infinite 

variations in inputs and outputs are impossible. Let us 

suppose the i th input and t th  undesirable output with 

strong disposability of oDMU are limited to decrease to 

0io iox    and 0to tow   , respectively. Similarly, 

the r th
 
desirable output of oDMU is limited to increase 

to 0ro roy   . In other words, 

;

;

;

1, ..., ,
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io io io

to to to

ro ro ro
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x x i m
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  With considering these limitations, certainly we 

cannot expect the projection is located on the frontier. The 

following program is suggested to evaluate the efficiency 

of DMUs in presence of the aforementioned restrictions. 
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 2 

The first forth constraints in model (1) are the usual 

restrictions of the model with undesirable outputs. The last 

three constraints take the restricted variations imposed by 

decision maker into consideration. To avoid the weak 

efficient units in model (1), the following revised model is 

proposed:  

1 1 1

1

1

1

1

1

( ) ( ) ( )

. . , 1,..., ,

, 1,..., ,

, 1,..., ,

, 1,..., , (2)

s k m

r r t t i i
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Conveniently, it can be proved that model (1) is 

feasible and bounded. 

A.  Example 

Assume there are 10 DMUs with One input and three 

outputs. Each DMU has one desirable output (D-output), 

two undesirable outputs with weak and strong 

disposability (Uw-output and Us-output). Data are 

reported in Table 1. The levels of variation are indicated 

in Table 2.  

Table 3 reveals the results of the proposed model. As 

can be seen in Table 3, efficiency measures of inefficient 

units in the proposed model (PM) are greater than that of 

the usual model with undesirable outputs (UM). This 

means the target unit obtained from the suggested model is 

closer in comparison with the target obtained of the other 

model.  

 

TABLE 1 

DATA SET FOR THE EXAMPLE 

 

Us-output Uw-output D-output Input DMU 

1438 665 2015 437 1 

1061 491 3452 884 2 

9171 417 2276 1160 3 

10151 302 953 626 4 

8416 229 2578 374 5 

3038 1083 3003 597 6 

3342      1053 1860 870 7 

9984 740 3338 685 8 

8877 845 2859 582 9 

2829 517 1889 763 10 
 

 

 

 

TABLE 2 

THE LEVELS OF VARIATION FOR ALL DMUS 

 

US-output D-output Input DMU 

360 1000 240 1 

870 1050 300 2 

820 2000 500 3 

342 2134 71 4 

1432 3212 56 5 

565 1234 134 6 

1435 2343 165 7 

323 1212 324 8 

1540 3222 246 9 

1136 1200 152 10 

 

TABLE 3 

THE RESULTS 

 

Efficiency 

of PM 

Efficiency 

of UM
 

jDMU  

1 1 1 

1 1 2 

0.91 0.58 3 

0.97 0.29 4 

1 1 5 

1 1 6 

0.81 0.47 7 

0.97 0.81 8 

0.95 0.88 9 

0.80 0.57 10 
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An Interior-point Method for Linear Optimization 

Based on a New Kernel Function 
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Abstract: In this paper, we propose a large-update interior-point algorithm for linear optimization 

based on a new kernel function. New search directions and proximity measure are defined based on 

this kernel function. We show that if a strictly feasible starting point is available, then the new 

algorithm has 

















n
n log4

3

 iteration complexity. 

Keywords: Kernel function, interior-point algorithm, linear optimization, polynomial complexity, 

primal-dual method.  
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1.  INTRODUCTION 

In 1984, Karmarkar proposed a polynomial-time 

algorithm the so-called interior-point method (IPM) for 

linear optimization (LO). This method and its variants are 

frequently extended for solving wide classes of 

optimization.  

Most of IPM algorithms for LO are based on the 

logarithmic barrier function. These algorithms can be used 

to solve linear programming problems, semidefinite 

optimization, quadratic and convex programming, second-

order cone optimization (SOCO) problem, )(* P  LCPs, 

etc. In this paper we define a kernel function, which has a 

trigonometric barrier term and propose a new primal-dual 

interior-point algorithm for LO based on this function. We 

analyze the complexity for large-update method based on 

three conditions of kernel functions.  

2.  TECHNICAL WORK PREPARATION 

The basic idea of primal-dual IPM is to replace KKT 

conditions by solving the following system: 
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    We replace the-right-hand side of equation in (2) by the 

negative gradient of  


n

i ivv
1

)()(   with the kernel 

function (4). The new search direction ),,( sx dyd   is 

obtained by solving (2). Taking a step size   defined by 

some line search rules, one constructs a triple 

),,(  syx  as 

     ,,, sssyyyxxx     

and also we define norm-based proximity measure  

    .,))('(
2

1
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2

1
)( 2 n

i Rvvvv     

 In this paper we investigate a new kernel function and 

its properties which are need to show that the interior-

point methods based on these functions have favorable 

complexity results. We call   RR:  a kernel  

function if   is twice differentiable and satisfies the 
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following conditions: 
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       Now we define kernel function   with a 

trigonometric barrier term as follows: 
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      We determine a default step size and obtain an upper 

bound to the decrease of barrier function )(v  during an 

inner iteration. Let us denote a difference between the 

proximity before and after one step by a function of the 

step size, that is ),()(:)( vvf    and 

]1,0(),0[:   denote the inverse function of the 

restriction of (t)' 
2

1
  on the interval ]1,0[ , then the 

largest possible value of the step size of   is given by 
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     In the sequel, we use the following notation as the 

default step size 
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If the step size  is such that   , then  

           .)( 2 f                                      (6) 

     Using (6) with  ~  and (5), we have 
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Theorem. Let K  be the total number of inner iterations 

in the outer iteration, then we have 

       ,)64832(
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where 0
 
is the value of )(v

 
after the  -update in 

outer iteration. Then the iteration bound of the large-

update method becomes 
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  A Novel Approach for solving a class of fuzzy 

optimal control problems 
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Abstract: In this article we consider optimal control problem of fuzzy linear time invariant systems. with 

minimizing quadratic integral criterion by using Pontryagin Minimum Principle and new generalized 

differentiability concepts for fuzzy valued functions we can obtain optimal solution of the problem. Finally, we 

present some examples for efficiency of our Approach. 

Keywords: Fuzzy-valued function, Generalized Differentiability, Optimal Control, Pontryagin Minimum 

Principle.
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1.  INTRODUCTION 

The theory of optimal control has been well developed for 

over forty years. With the advances of computer 

technique, optimal control is now widely used in various 

applications such as biological systems, communication 

networks and economic systems. 

    Theory and application of optimal control for the 

phenomena that have been modeled  with  linear  time 

invariant systems have been completely developed, but 

since description of many of the real phenomena is 

ambiguous and one cannot always withdraw from the 

existent uncertainty in real dynamical systems, 

determining optimal input based on models that 

uncertainty and ambiguity are not considered in them in 

fact  cannot satisfy the demands which we are looking for 

them in optimal control problem, demands such as 

shortest  path, minimum time, minimum energy, etc. 

    Fuzzy logic is one of the useful tools for describing and 

modeling of real systems that can consider well 

uncertainty and ambiguity existing in the real systems in 

their mathematical model. So, by expression of fuzzy 

optimal control problem for real systems that have been 

modeled by fuzzy math the optimal control input can be 

obtained that compared with previous state determination 

of optimal input based on definitive models is closer to 

reality and also has been improved, that's why in recent 

years several papers have focused on fuzzy optimal 

control problem. Wan developed an optimal fuzzy 

controller to stabilize a Linear Time Invariant [LTI] 

system via Pontryagin Minimum Principle [13], in [7] 

application of optimal fuzzy control will reduce the 

energy consumption of a Benzene-Toluene distillation 

column. Authors in [13], [7] by using fuzzy IF-Then rules 

and then by defuzzification of fuzzy dependency functions 

and finally by using Pontryagin Minimum Principle have 

presented optimal fuzzy controller design. A special fuzzy 

optimal control model with a quadratic objective function 

subject to linear fuzzy differential equation is investigated 

in [14] and authors have used the expected value-based 

method to optimize the fuzzy objective function. In [9] the 

fuzzy logic controller to manage the power split between 

the fuel cell and battery has been parameterized and by 

using Direct Algorithm [6] the optimal values of 

parameterized fuzzy controller were found. In [8] the 

fuzzy optimal controller has been used practically by 

fuzzy IF-Then rules and genetic algorithm design. To 

reduce the current of battery effectively, and helpfully to 

prolong its service life, authors in [12] proposed the fuzzy 

optimal controller based on IF-Then fuzzy rules and 

Mamdani's fuzzy inference method. However, the 

optimality equation generally does not have analytic 

solutions except some special cases. In this paper we will 

study optimal input determination problem for fuzzy 

linear time invariant systems with minimizing the 

quadratic integral criteria. By using Pontryagin Minimum 

Principle and Hamilton functional form, optimal input 

fuzzy is determined by solving fuzzy partial differential 

equations system. Solving of fuzzy differential equations 

system requires overall concept of differentiability in 

fuzzy-number-valued functions. In several literatures 

different ways for solving fuzzy differential equations has 

been proposed [4,5,10]. The significant point is that these 

literatures have considered fuzzy differential equations 

description based on usual concept of differentiability of 

fuzzy number-valued functions. Bede and Gal [2] have 

offered more comprehensive and complete concept of 

fuzzy functions differentiability called Generalized 

Differentiability. They have shown that the conventional 

concept of fuzzy functions differentiability is not general 

and is defective. For example: If   is a fuzzy number and  

  : [a,b] → ℝ is an usual real-valued function 

differentiable on          with         , then 

            is not differentiable in   . While based 

on Generalized Differentiability, is      derivative in   . 

In this article, system optimal input by using Pontryagin 

Minimum Principle and based on the concept of 

generalized differentiability is determined. 

 

2.  GENERALIZED FUZZY DIFFERENTIABILITY (G-

DIFFERENTIABILITY) 

In this section we focus on the fuzzy case and we define 

derivative of a fuzzy-valued function. 

    The authors in [2,3] introduce a more general definition 

of derivative for fuzzy mappings by considering a lateral 

type of H-derivatives [10].We assume    the space of all 

compact and convex fuzzy sets on ℝ . 

    Definition 2.1. The generalized difference (g-difference 

for short) of two fuzzy numbers ,u v  is given by its 

level sets as 

 

[    ]
 

   ⋃                              

where the gH-difference     with interval operands      

and     . 

     Definition 2.2. Let          and h be such that 

          , then the g-derivative of a function 

           at    defined as  

  
 
        

   

 

 
[              ]  

If   
         exists, we say that   is generalized 

differentiable (g-differentiable for short) at   . 

    Remark 2.3. g-derivative is the most general among 

the other definitions of generalized derivative. Indeed, 

                                

whenever the gH-difference on the right exists. 

3.  PONTRYAGIN MINIMUM PRINCIPLE 

    Consider the control system 

 ̇   (         )         

where   ℝ  is the state vector,   ℝ  is the control 

input vector, and             is a vector of linear or 

87



 
 

 3 

nonlinear functions. The optimal control problem for this 

system is as follows: determine the control   
           such that performance measure 

  ∫               
 

 

   

is minimized, where   as the cost function is given and 

the final time   is known in this article. The Pontryagin 

Minimum Principle for solving this optimal control 

problem proceeds as follows: define Hamiltonian  

                             (         ) 

and find       such that          is minimized with 

respect to     . By solving the following differential 

equations the optimal control is obtained 
  

   

    
  

   

   ̇      
  

   

           

with boundary conditions                  

4.  FUZZY OPTIMAL CONTROL PROBLEM AND 

AN EXAMPLE 

    In this article we consider the system under control the 

LTI system 

 ̇̃     ̃ ̃     ̃     

and for example we assume the following energy optimal 

control problem [1]: 

      
 

 
∫   ̃           

 

 

   

                ̇̃     ̃ ̃     ̃     

 

By solving this problem we will obtain system fuzzy 

optimal input. 
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The shortest path problem in networks with time 

varying node position 
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Abstract: In this paper we consider the shortest path problem (SPP) in networks in which each node has a 

limited motion. We introduce two corresponding networks, i.e., north west corner network (NWCN) and the 

nearest corner network (NCN), to handle mobility in SPP solving. We prove that the upper bound of 

approximated solutions of SPP in these networks is √    (k is the length of a path). Although, experimental 

results show that, comparing to NWCN, the solution of SPP in NCN is better, but because of time complexity of 

NCN construction we prefer NWCN. 

Keywords: Time varying networks, shortest path problems.  
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1. INTRODUCTION 

A cellular network or mobile network is a wireless 

network its nodes are distributed over land areas called 

cells, each served by at least one fixed-location 

transceiver, known as base station. Each node 

communicates with each other and with fixed transceivers 

and telephones anywhere in the network, via its base 

station. While the position of a mobile phone is variable, a 

corresponding fixed point (for example the position of 

BTS antenna) is considered as its position. Therefore the 

nodes of a network can move freely in a limited area (for 

example BTS antenna zone) but all of them are considered 

as a fixed node in the network [1], [3]. In this paper we 

model this kind of networks and study the shortest path 

problem in these models.  

2. THE SHORTEST PATH PROBLEM 

Let         be a network consists of a set   
             of   nodes and a set   of   arcs. Each arc 

      has a     cost that denotes the Euclidean distance 

between   and  . A shortest path problem can be 

formulated as the following linear programming [1]: 

 

   ∑       

       

 

subject to: 

∑     ∑     {
                          
                                                 , 

       

There are several algorithms which we can use to solve 

SPP. We encourage the reader to see [1] for more details. 

3. NETWORK MODELING 

In         suppose that the nodes are propagated in 

a planar area, which we considered it as virtual grid, and 

node    is in the square with (  
    

 )  (  
    

 )  

  (  
    

 )    
    

   coordinates in the coordinate plan. The 

idea is that mobile nodes in the square are static in a 

corner point of the square. We propose two models as 

follows: 

1.  NWCN network:  In this model we set the nodes 

in the north west point of the square. Fig .1 

shows the node replacement in NWCN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figure 1:  (a) A crinkled path in the virtual grid, 

(b) its corresponding path in NWCN 

graph.  

 

2.  NCN network: In this model we consider the 

nearest corner as the static node of the network. 

This is defined in Fig . 2.  
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         Figure 2:  (a) A crinkled path in the virtual 

grid, (b) its corresponding path in NCN 

graph.  

                                                    

 

    Theorem 1: Let   be a path with    edges in network 

        and      the length of  . Also       and 

     are the corresponding paths of   in NWCN and 

NCN, respectively. We have  |             |  √    

and  |            |  √  . 

 

Proof: In the NCN graph construction, the worst case 

happens when the paths are in the crinkle mood and two 

adjacent nodes approximately are placed in the center of 

squares (see Fig 1.b). In this situation the maximum length 

change of an arc is √ . So for the path with k arcs, the  

error bound becomes k√ . In the NWCN graph the nodes 

are displaced to the north west corner point, Similar to 

NCN, the worst case happens when the path in the original 

graph is crinkle. Therefore the maximum error is as √  

per arc. Therefore as the previous state the error- bound is 

the k√                                                     
 

To construct NCN, we must recompute the nearest 

corner periodically. This process imposes us to a 

computational overhead. We study it in the following 

lemma. 

    Lemma 1: The NCN network is reconstructed 

periodically in      times. 

    Proof: Determination of the nearest corner takes 4 

computations per node. Totally this process takes 4n 

computations, So NCN construction takes      times.  

4. EXPERIMENTAL RESULTS 

The networks used in our experiments consist of 30 

nodes located randomly in a unit square area size of        

15 m × 15 m. Each two nodes are adjacent if  their 

Euclidean distance is equal or less than 2m. We consider 

the shortest path between the center node and boundary 

nodes in the original network, NWCN and CNC network. 

The average differences of the lengths of shortest paths 

between center and boundary nodes in the three networks 

are shown in Table 1. 

 

 

 

 

 

TABLE 1 

 THE AVERAGE LENGTH OF SP IN G, NWCN AND NCN 
NETWORKS. 

 Original 

Net. 
NWCN NCN 

Avg. length of 

diameter 
46.4 49.3 57.2 

Avg. difference of 

SP from center to 

Boundary Nodes 

----- 0.41m 0.56m 

 

5. CONCLUSION 

Recently we face to the several networks with mobile 

nodes such as ad-hoc networks, wireless sensor 

networks and cellular networks [2], [3]. Usually routing 

protocols of these networks use SPP algorithms. In the 

routing protocols it is assumed that the nodes are not 

mobiles. To solve this problem we propose the NWCN 

and NCN networks. Theorem 1, shows that for these 

networks, the upper bounds of errors are equal. 

However our experimental results show that NCN has 

better outcomes, due to the  computational overhead 

(see Lemma 1.), so the NWCN is preferred. 

 

6. REFERENCES 

[1] R. K. Ahuja, T. Magnati and J. B. Orlin, Network flows: Theory, 

Algorithms, and Applications, New Jersey: PRENTICE HALL, 

1993. 

[2] P. Santi, Topology Control in Wireless Ad Hoc and Sensor 

Networks, John Wiely Sons LTD, 2006. 
[3]  G. Dʼ Angelo, M. Dʼ Emidio, and D. Frigioni, "A loop-free 

shortest-path routing algorithm for dynamic networks," 

Theoretical Computer Science, Volume. 516, PP. 1-19, 2014. 

    

    

    

    

    

    

     (a)              (b)  

90

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304397513008190
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304397513008190


 
 

 

 1

 

1  

هاي تأمين با محدوديتريزي يكپارچه توسعه توليد و انتقال نيروگاهي برنامه

در نظر گرفتن عوامل زيست محيطيسوخت و   

  abdi.Sepideh88@gmail.com دانشگاه آزاد اسالمي، آموخته مهندسي صنايع، واحد تهران جنوب،دانش *سپيده عبدي نسب سارمي

  tavakoli@ut.ac.irهاي فني، دانشگاه تهران، تهران، استاد، دانشكده مهندسي صنايع، پرديس دانشكده رضا توكلي مقدم،

 ghaderi@ut.ac.irهاي فني، دانشگاه تهران، تهران، دانشكده مهندسي صنايع، پرديس دانشكدهدانشيار، ، سيد فريد قادري

  چكيده:

به دليل وجود  د.شوريزي بهينه توسعه توليد و انتقال انرژي الكتريكي ارائه مياين تحقيق روشي جامع جهت برنامه در 

 درنظرگرفتن توسعه شبكه انتقال به همراه توسعه توليد حائز اهميت است. ،كنندهالكتريكي به مصرفهايي در انتقال انرژي محدوديت

هاي خريد و انتقال سوخت در كنار توجه به ها شامل هزينههاي تأمين سوخت موردنياز نيروگاهدراين راستا، توجه به هزينه

از ديگر عوامل آيد. سعه توليد و انتقال انرژي الكتريكي به شمار ميهاي توعاملي تأثيرگذار در سياست ،هاي عرضه سوختمحدوديت

ليد حاصل از تو محيطيهاي زيستميزان انتشار آاليندهدرنظرگرفتن  هاي توسعه توليد و انتقال انرژي الكتريكي،تأثيرگذار در سياست

هاي كل شامل با هدف كاهش هزينهاي چنددوره) BOMILPرياضي مختلط خطي دوهدفه (مدل  منظور يك به اين ها است.نيروگاه

هاي تامين سوخت مورد نياز واحدهاي هاي توسعه شبكه انتقال، هزينههاي توليدي، هزينهگذاري و عملياتي واحدسرمايههاي هزينه

گيري در به تصميمد كه گردارائه مي محيطيهاي زيستميزان انتشار آالينده مقابل كاهش درهاي عدم تأمين انرژي و هزينه توليدي

نوع، زمان و محل احداث دراين راستا، پردازد. ريزي ميها و خطوط انتقال انرژي الكتريكي در طول افق برنامهخصوص ايجاد نيروگاه

هاي زماني مختلف تعيين جهت پاسخگويي تقاضا در دورهو همچنين زمان و محل احداث خطوط انتقال جديد هاي مورد نياز نيروگاه

ارائه شده و كارايي مدل و   NSGAIIش حلي مبتني بر الگوريتم منظور حل مسائل پيچيده در ابعاد بزرگ، روگردد. سپس بهمي

  گيرد. مي روش حل با استفاده از نتايج حل عددي مورد تجزيه و تحليل قرار

 ريزي چندهدفهسوخت، برنامهتأمين ريزي توسعه انتقال، ريزي توسعه توليد، برنامهبرنامه كلمات كليدي:

                                                           

 *ارائه دهنده

  مقدمه .1

با توجه به نقش اساسي صنعت بـرق در اقتصـاد، مصـرف 

ريزي جهـت انتخـاب برنامـه ،ها در جهانانرژي و توليد آالينده

هاي توليد برق با بازده بـاالتر و آالينـدگي كمتـر همـواره روش

مورد توجه بوده است. روند افزايشي مصـرف انـرژي الكتريكـي، 

ــزوم  در شــبكه قــدرت يكپارچــه جهــت توســعه ريزي برنامــهل

در  .را بـه همـراه دارد انرژي الكتريكي هاي توليد و انتقالبخش

هاي هاي تأمين سوخت شـامل هزينـهبه هزينه اين راستا توجه

هاي محـدوديتتوجـه بـه همچنـين و خريد و انتقال سـوخت 

هاي توسـعه توليـد و رگذار در سياسـتياز عوامل تأث آن تأمين

در اين تحقيـق بـا ارائـه  .دآيشمار ميبه الكتريكي انتقال انرژي

ــك ــدل  ي ــه (م ــي دوهدف ــتلط خط ــي مخ ) BOMILPرياض

هاي هاي كـل شـامل هزينـهاي با هدف كاهش هزينـهچنددوره

هاي توســعه شــبكه انتقــال، ، هزينــهگذاري و عمليــاتيســرمايه

ــديهزينــه ــاز واحــدهاي تولي ــورد ني ــامين ســوخت م و  هاي ت

ميـزان انتشـار  در مقابـل كـاهشهاي عدم تأمين انـرژي هزينه

ــده ــا محيطي، در خصــوص ايجــاد نيروگاههاي زيســتآالين و ه

هاي توسـعه خطوط انتقال انرژي الكتريكي در راستاي سياسـت

ــرژي الكتريكــي در طــول افــق برنامــه ريزي توليــد و انتقــال ان

  گردد.گيري ميتصميم

 ادبيات موضوع وپيشينه تحقيق .2

Antunes ي توليـد انـرژي را ي توسـعهمسـأله )1( و همكاران

و  Meza بصورت چند هدفـه خطـي مخـتلط فرمولـه نمودنـد.

ريزي توسعه توليد و انتقال را بدون توجه به ) برنامه2همكاران (

 Hatice هاي تأمين سوخت مورد تحقيق قرار دادند.محدوديت

Teckinerريزي توسعه توليد انرژي را بـا برنامه )3( و همكاران

ارائه يك مدل رياضي چندهدفه مبتني بر تكنيك سناريوسـازي 

 Ishan رد تحقيق قرار دادنـد.كارلو موسازي مونتتوسط شبيه

Sharan ريزي توسـعه توليـد و انتقـال را برنامه )4( و همكاران

گذاري و هاي سـرمايهاي با هدف كاهش هزينـهدورهبصورت تك
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) 5و همكـاران ( Zangeneh تأمين سـوخت بررسـي نمودنـد.

ــه ــد برنام ــعه تولي ــرفتن نيروگاهريزي توس ــا درنظرگ ــاي را  ب ه

) 6و همكاران ( Gitizadeh العه قرار دادند.غيرمتمركز موردمط

هاي با تمركز بر انرژيريزي توسعه توليد و انتقال انرژي را برنامه

  تجديدپذير بررسي نمودند.

  تشريح مسأله و مدل رياضي  .3

بسته جهت با گراف  الكتريكي شبكه توليد و انتقال انرژي

,� دار � ∈ ���, مجموعه  Nكه در آن  گرددمعرفي مي 	�

� , {n…,1,2,3}=�.هاي شبكه استهمه گره ∈ � .

   باشد.مي هاشامل جفت اتصاالت بين گره Eمجموعه 

. ��, �	 ∈ هاي محل توليد انرژي توسط نيروگاه �گره  	�

محل  و  جديدهاي محل كانديد جهت احداث نيروگاه ،موجود

,��كمان باشد. مي مصرف انرژي الكتريكي مربوط به خطوط  	�

و محل كانديد جهت احداث خطوط انرژي الكتريكي  انتقال

 ايمسئلهمدلسازي  ،هدفباشد. جديد ميانرژي الكتريكي انتقال 

گذاري توسعه توليد هاي سرمايهاست كه با در نظر گرفتن هزينه

هاي ، هزينههاتوليد در نيروگاه هاي عملياتيو انتقال، هزينه

نوع،  ،هاي زيست محيطيميزان انتشار آاليندهتامين سوخت و 

تعيين  را ها و خطوط انتقال جديدمكان و زمان احداث نيروگاه

 و هاي مربوط به تقاضاي مورد نيازطوريكه محدوديت. بهنمايد

د. نگرد برآوردهو تامين سوخت  انتقال انرژي ،هاي توليدظرفيت

 )BOMILPدوهدفه (مختلط  مدل پيشنهادي مدل خطي

  است. ايچند دوره

�� � ∑�� ∗ �� 	 ∑ ��
 ∗ �
 	 ∑�� ∗ ����,��� 	

											∑ � ∗  	 ∑�� ∗ �  
  
�� � ∑� ∗ ����,���  

  

 هاي كل طبق تابع هدفمسأله با رويكرد كاهش هزينه

 �� ها طبق تابع هدفدرمقابل كاهش انتشار آالينده ��

   شود.مدلسازي مي
∑����,��� 	∑ 
 	 ∑� � � 	 ∑ 
	,

,	   
���� � ���� � 	����  
���� ∗ �� � ���� � 	���� ∗ ��  
����
 � 
��� � 	���
 
����
 ∗ �
 � 
��� � 	���
 ∗ �
 

 � � ∗ ����,���  
∑ � ���   

سازي هاي تعادلي برآوردههمچنين مجموعه محدوديت

يت ظرفهاي موجود و جديد، تقاضا، ظرفيت توليد نيروگاه

فضاي  ،انتقال خطوط موجود و جديد و ظرفيت تأمين سوخت

  دهند.جواب مسأله را تشكيل مي

  

 

  حل عدديروش حل و نتايج  .4

مبتني بر الگوريتم فراابتكاري با ارائه يك روش حل 

NSGAII مسائل در ابعاد بزرگ جهت غلبه بر پيچيدگي ،

روي مسأله نمونه با نمودار  1عددي مطابق شكل نتايج حل 

پارتو ارائه و كارايي مدل و روش حل در مقايسه با نتايج حل 

  گردد.تأييد مي GAMS افزارتوسط نرم دقيق

  
 هاي غيرمغلوب. نمودار پارتو مجموعه جواب1شكل

 مطالعاتي آتيگيري و فرصت نتيجه .5

دراين تحقيق با ارائه يك مدل رياضي دوهدفه با تأثير 

محيطي هاي زيستها و آاليندههزينهكاهش همزمان 

هاي توسعه توليد و انتقال انرژي الكتريكي درخصوص سياست

 گيري گرديد. همچنين تأثير نحوه تأمين سوختتصميم

بطور گفته پيش هايگيريتصميمدر  هاموردنياز نيروگاه

با ارائه نتايج حل عددي  شد. يكپارچه در مدل رياضي ديده

مشخص شد توجه به آاليندگي كمتر محيط زيست مستلزم 

   ها است.افزايش هزينه هاي پاك در سايهاستفاده از روش

هاي توسعه گيريلحاظ نمودن عدم قطعيت در تصميم

 توليد و انتقال و همچينن توسعه شبكه توزيع به تحقيقات

 گردد.آتي واگذار مي

  مـراجع .6
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A step fixed-charge transportation problem with 

piecewise linear cost function 
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Abstract: This paper considers some difficulties that arise due to the piecewise linear nature of the 

objective function and propose a new special case of the Step Fixed-charge transportation problem 

(SFCTP) as a step fixed-charge transportation problem with piecewise linear cost function (SFCTP-

PLCF) where in addition to the fixed cost in the form of a step function, the cost function has a 

piecewise linear nature dependent on the load in a given route. This paper discusses the theory of 

SFCTP-PLCF and presents a computationally simple heuristic algorithm for solving small problems. 

Keywords: fixed-charge, Transportation problem, piecewise linear nature, heuristic algorithm. 

                                                           
1
Corresponding  Author 

1.  INTRODUCTION 

The fixed-charge transportation problem (FCTP) is 

considered to be an NP-hard problem. The structure of 

FCTP is almost identical with that of a classical 

transportation problem (TP). After the fixed-charge 

problem was first formulated by Hirsch and Dantzig [2], 

Balinski [1] showed that fixed-charge transportation 

problem is a special case of fixed-charge problem. He 

proposed heuristic techniques for solving FCTP and 

presented an approximate solution. The step fixed-charge 

transportation problem (SFCTP) is a variation of the 

FCTP where the fixed cost is incurred for every route that 

is used in the solution. In SFCTP, the fixed cost is 

proportional to the amount shipped. This cost structure 

causes the value of the objective function to behave like a 

step function. This problem has received little attention in 

the presented text. Kowalski and Lev [3] considered two 

heuristic formulae which are similar to Balinski. They 

proposed a heuristic approach for improving the resultant 

local optimal solution found based on the coefficient 

matrices obtained from those formulae. 

   In this paper, we propose a new special case of the 

SFCTP as a step fixed-charge transportation problem with 

piecewise linear cost function (SFCTP-PLCF) where in 

addition to the fixed cost in the form of a step function, the 

cost function has a piecewise linear nature dependent on 

the load in a given route. Here we consider additional 

difficulties that arise due to the piecewise linear nature of 

the objective function. Since problems with fixed charge 

are usually NP-hard (Non- deterministic Polynomial-

time), the majority of computational time is needed for 

obtaining exact solutions when the size of the problem 

increases. In the cases of the SFCTP and SFCTP-PLCF 

due to the step function structure of the objective function, 

we are dealing with a "NP-super hard" problem with much 

"higher degree" of the polynomial complexity. Since there 

is no algorithm for SFCTP-PLCF then it is helpful if we 

consider any heuristic method which provides a good 

solution here. We propose an approach similar to other 

methods suggested for solving FCTP and SFCTP. 

2.  THE SFCTP-PLN AND ITS FORMULATION 

    The SFCTP-PLCF can be described as a distribution 

problem in which there are m sources and n destinations. 

Assume      units are supplied by source i, and      

units are required by destination j; Each of the m sources 

can ship to any of the n destinations at a cost of      per 

unit from source i to destination j, plus a fixed cost       

assumed for opening the route i, j. Let     be unknown 

quantity to be shipped along route i, j, from origin i, to 

destination j. The problem is to determine which routes 

are to be opened and the amount of shipment, so that the 

total cost of meeting demand, given the supply constraints, 

is minimized. The mathematical model of SFCTP-PLCF 

can be represented as follows: 

 

Minimize     ∑ ∑        
 
   

 
    ∑ ∑         

 
   

 
       (1) 

 
Subject to     ∑    

 
                                (2) 

                        ∑    
 
                                (3) 

 Where 

    {
                       

                      
         

                  (   )      ∑   
 
    ∑   

 
   . 

 
     Formulation of      and    : Let        and       be the 

shipping cost and the fixed cost to open a route i, j, 

respectively if the transported quantity     is less than or 

equal to    . When the quantity exceeds    , both 

additional shipping and fixed costs are added to the same 

route which are        and      , respectively. Therefore 
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the shipping cost     and the fixed cost     can be 

calculated as follows: 

 

                           ,                              (4) 

Where 

       {
                   

                  
 &       {

                       
                    

 (5) 

 

In this paper, in addition to the situation in case of SFCTP, 

the cost function has a piecewise linear nature dependent 

on the load in a given route i.e. here additional difficulties 

is considered that arise due to the piecewise linear nature 

of the objective function. This idea is very little different 

from what can already be found in [3]. 

3.  THE SFCTP-PLCF ALGORITHM 

Since there is no algorithm for the fixed-charge 

problems like SFCTP and SFCTP-PLCF, any heuristic 

method which provides a good solution is considered 

useful. Among the attempts made in this direction, the 

most notable ones were due to Kowalski and Lev [3]. 

Proceeding further in this direction, we first propose two 

heuristic algorithms for obtaining a "good initial solution" 

for SFCTP-PLCF in similar way to other algorithms used 

for solving SFCTP and then we converge on a better 

solution. As shown next, Kowalski and Lev [3] methods 

can also be applicable for SFCTP-PLCF. 

Balinski [1] provides a heuristic solution for FCTP. 

Assuming the fixed cost as        the Balinski matrix is 

obtained by formulating a linear version of FCTP by 

relaxing the integer restriction on     in (1) as follows, 

where        (     ): 

 

              (6) 

 

The linear version of FCTP will have the unit 

transportation cost of shipping through the route i, j as 

 

             ⁄         (7) 

 

Kowalski and Lev [3] try to propose two heuristic 

algorithms, so that in both them, the objective was to get a 

"good initial solution" and using this perturbing each load 

using single stepping-stone moves [3]. In the first 

algorithm, the integer restriction considered in (7) by 

Balinski has been replaced by      as below: 

 

    (            )    ⁄        . (8) 

 

In the second algorithm, the integer restriction considered 

in (7) has been replaced by      as below: 

 

           (        )⁄        .   (9) 

 

It can be observed that, Eq. (9) can also be applicable for 

SFCTP-PLCF. 

The situation in case of SFCTP that is considered by 

Kowalski and Lev is illustrated in Fig. 1. As shown in Fig. 

1, the same shipping cost     is considered for both 

intervals [0, A] and [A, M]. This situation is quite 

different if we replace     by       and       for intervals [0, 

A] and [A, M], respectively. 

 
 

 
. 

  
Quantity shipped 

Fig. 1: Shipping cost as a function of quantity shipped along route (i, j) 

for SFCTP. 

 

In new algorithms, the integer restriction considered in (7) 

has been replaced by      as follows: 

 

             ⁄  (            )        ⁄       .  (10), and 

  

    (           )    ⁄  (           )      ⁄       . (11) 

 

This paper aims to propose two formulae as in (10) and 

(11) to get a "good initial solution" and during the analysis 

the adjacent extreme points to the obtained load 

distribution was investigated through perturbing the loads 

using single stepping-stone moves [3]. So, using the 

starting solution we can converge on a better solution. 

4.  CONCLUSION 

This study has introduced a number of new aspects of the 

problem showing the differences and the similarities to the 

fixed-charge problem. Many real-life situations are in the 

form of the Step Fixed-charge transportation problem that 

the cost function of them can only be stated in terms of 

piecewise linear nature rather than linear. On the other 

hand, the point is that the situations in case of new 

problem herein described are similar to the situations in 

case of SFCTP. So, our heuristic method has been 

developed in similar way to other methods used for 

solving SFCTP. 
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Notes on “Information technology project evaluation: An 

integrated data envelopment analysis and balanced 

scorecard approach”, and an improved integrated model 
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Abstract: This paper improves the integrated data envelopment analysis (DEA) model proposed by Asosheh et 

al. [1], for evaluating and ranking information technology (IT) projects in presence of both cardinal and ordinal 

data. They used balanced scorecard (BSC) for defining IT projects evaluation criteria and introduced a new 

integrated DEA model to obtain most efficient IT project. This paper shows that their model randomly chooses 

one efficient decision making unit (DMU) or IT project as the most efficient and this choice depends on the 

solver is used for solving the problem. We improve their idea and propose a modified model to determine most 

efficient IT projects in presence of multiple criteria and imprecise data. It is mathematically proved that the 

modified model identifies a single efficient DMU.  

Keywords: data envelopment analysis (DEA), most efficient DMUs, project selection, imprecise data, balanced 

scorecard (BSC). 
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1.  INTRODUCTION 

Many authors proposed different approaches to find the 
most efficient decision making units (DMUs) in data 
envelopment analysis (DEA) [1 – 5]. Recently Asosheh et 
al. [1] proposed a new integrated DEA model to find most 
efficient information technology (IT) project by 
considering imprecise data as follows: 
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(1) 

where, ijx  is the amount of ith input consumed by DMUj, 

rjy  is the amount of rth output produced by DMUj 

),...,2,1&,...,2,1;,...,2,1( nimrkj   and jd  is a binary 

variable shows the deviation variable of DMUj. j  is 

considered in Model (1) because jd  is discrete and M is 

maximum inefficiency that should be minimized.   is the 

maximum non-Archimedean infinitesimal. 
 iijx )(  and 

 rrjy )(  represent any or all of the following imprecise 

data (Equations (2) – (4)). 

 Bounded data 

)(

)(

BOryyy

BIixxx

rjrjrj

ijijij




 (2) 

where 
rj

y  and rjy  are the lower and the upper bounds 

for outputs, ijx  and ijx  are the lower and the upper 

bounds for inputs, and BO and BI represent the associated 
sets containing bounded outputs and inputs, respectively. 

 Weak ordinal data 
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where DO and DI represent the associated sets 
containing weak ordinal outputs and inputs, respectively. 

 Ratio bounded data 
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where rjL  and ijG  represent the lower bounds, rjU  and 

ijH  represent the upper bounds, and RO and RI represent 

the associated sets containing ratio bounded outputs and 
inputs, respectively. 
It is easy to see that model (1) is nonlinear and non-
convex. Asosheh et al. [1] applied the proposed approach 
of Zhu [6] to convert model (1) into a linear program 
(LP). Zhu’s approach defines the following variable 
alterations to convert this model into a LP. 
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,

,




 (5) 

By using equation (5), model (1) can be converted into the 
following LP: 
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(6) 

Where 

i  and 


r  are transformed into 


i

~  and 
r

~  

with: 
 Bounded data: ijiijiji xvXxv   and 

rjrrjrjr yuYyu  . 

 Ordinal data: kjXX ikij  ,  and 

kjYY rkrj  ,  for some r,i. 

 Ratio bounded data: ij
ij

ij
ij H

X

X
G

o

  and 

rj
rj

rj
rj U

Y

Y
L

o

  )( ojj  . 

 Cardinal data: ijiij xvX ˆ  and rjrrj yuY ˆ  where ijx̂  

and rjŷ  are precise data. 

They used model (6) to determine most efficient DMU 
(IT project) in presence of imprecise data and claimed that 
in the optimal solution, DMUp is most efficient if and only 

if 0* pd . Obviously, for any feasible solution of the 

model we have 1* M , since the constraint 



k

j
j kd

1

1  

implies that for only one },...,2,1{ kp  we have 0* pd  

and pjd j  ,1*
 (Note that jd  is a binary variable). 

Consequently, model (6) only selects one of its feasible 
solutions, so selection of most efficient IT project is 
dependent on the solver, when another feasible solutions 
exist for the values of jd . This is the major problem of 

model (6). 
According to the above discussion, model (6) cannot be 

used to find most efficient IT project with imprecise data. 

2.  PROPOSED MODIFIED MODEL 

Considering the discrete variables jd  as the deviation 

of DMUj from the efficiency is the major problem of 
Asosheh et al.’s model. Another problem is making this 
false assumption: DMUj is most efficient if and only if 

0* jd . As explained in previous section, the jjd   is 

the deviation of DMUj from the efficiency. Regarding 
these issues, we propose the following modified model to 
find most efficient DMU in presence of imprecise data. 
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(7) 

 
Model (7) shows how Asosheh et al.’s idea could be 

improved to determine most efficient DMU or IT project. 

jjd   is the deviation of DMUj from the efficiency, so 

model (7) minimizes the maximum inefficiency. It should 
be noted that minimizing the maximum values of 

jd jj  ,  is equivalent to maximizing the minimum 

values of jj , . In theorem 1, it will be proved that 

model (7) can be applied to find most efficient DMU with 
imprecise data. 

Theorem 1: solving model (7) gives a single most 
efficient DMU. 

Proof: suppose ),,,,( ***** duvM  be an optimal 
solution of model (7). In this case for only one 

},...,3,2,1{ kp  we have 0* pd  and for the others 1* jd . 

According to the third type constraints of model (7) we 
have: 
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It should be noted that if 0**  Mp  then DMUp is 

super efficient, since the efficiency score of DMUp is 
larger than one while the efficiency score of other DMUs 
is less than or equal to one.  
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1.  INTRODUCTION 

Istanbul is a city where historical and cultural values must be 

preserved and at the same time modern railway facilities have to 

be installed to decrease the environmental impact of public 

transportation and increase the capacity, reliability and comfort 

of the railway systems [1]. 

The entire new railway system will be 76 km long of which 

approximately 13.4 km are underground [2]. 

2.  MARMARAY PROJECT AS A NETWORK 

A.  A Multi-issue Game 

According to the special challenges and issues (Table1) in 

Marmaray project, and consequently increasing the number of 

actors involved, the structure of the project was changed. 
TABLE 1 

LIST OF IDENTIFIED ISSUES IN MARMARAY PROJECT [3],[4]. 

Issues 
Description 

 

Immersed 

Tunnel 

The tunnel under the Istanbul Strait will be the deepest built 

with 58m under the water surface. 

Istanbul 

Region 

A seismic event is up to 7.5 magnitude during the lifetime of 

the project. 

Geological 

Conditions 

The connection between the bored tunnels and the immersed 

tunnel constitute a special challenge when it comes to 

seismic conditions. 

Capacity of 

Commuter 

The ultimate capacity of the commuter system will be not 

less than 75,000 passengers per hour per direction. This 

creates special requirements for the safety of people in the 

tunnels and deep stations. 

Istanbul Strait 

The immersion operations are carried out in the stratified 

currents of the Istanbul Strait, where the upper current 

velocity reaches up to 5 knots. 

Historical 

Heritage 

The deep stations and tunnels are constructed in an area 

where civilization can be traced back more than 8,000 years. 

Environmental 

Impacts 

Environmental impacts could be evaluated in two different 

periods:  

1. Impacts emerging throughout the term of 
construction (generally negative; however 
temporary),  

2. Impacts during operation of the system (expected 

reduction in air pollution, climate change, noise and 

accidents). 

Financial 
Various international companies with specific guidelines 

have financed and executed this project with different 

disciplines and cultures. 

To draw a conclusion, these various issues could be 

categorized into 4 main clusters as below: 

    I)  Technical/Technological issues 

    II)  Environmental issues 

    III)  Historical heritage concerns 

    IV)  Financial/Administrative issues 

B.  Network Characteristics 

With reference to the aforementioned issues and the network 

characteristics (Table 2) the Marmaray project is not abiding a 

hierarchy model anymore: 
TABLE 2 

NETWORK CHARACTERISTICS OF THE MARMARAY PROJECT[5]. 

Structure of 

Networks 
Description 

Variety 

 Different organizations; governmental, financial, 

environmental and historical  

 Different means of power; social, political, financial and 

media 

 

Closedness 
 High number of failures in interventions 

 High number of closed parties with their own commitments 

Interdependence 
 Several shared resources such as land, funds, information 

and etc. formed a complex network 

C.  Pool of Actors 

Every actor in decision making process  in network 

basically seeks to maximize its own interests. Nonetheless, the 

project should be analyzed from a unique perspective as a main 

actor who is in charge of the decision making process. In order 

to form the network, the actors are mapped out from the Turkish 

Ministry of Transportation’s point of view. As a result, the other 

actors and their impacts would be symbolically defined as below 

(Table3): 
TABLE 3 

INVOLVED ACTORS IN MARMARAY PROJECT [1], [2], [3]. 

Issues Actors Involved Impacts 

Financial 

JBIC With different commitments, 

different policies and various 

strategies they made a complex 

issue. 

EIB 

CEB 

Technical and 

Technological 

Avrasyaconsult in 

association  

with PBI and TMM and 

SIAL 

Many experts and engineers 

from various countries (Japan, 

US, Turkey and France) with 

different racial, cultural and 

religious backgrounds in an 

intercontinental project. TKGN 

Environmental  

Department of Sea 

Protection and Air 

Protection 

Various stakeholders made 

diverse arguments about the 

pros and cons of 

implementation of the project 

and propounded different 

Environmental Experts 

Ministry of Environment 
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and  Ministry of 

Agriculture 

complaints about the 

consequences. 

Historical 

UNESCO Discovery of Byzantine-era 

archeological findings led the 

project to a long delay in which 

they described Marmaray 

project against the historical 

heritage. 

Museums 

Ministry of Culture and 

Tourism 

D.  Emerged Network 

 
Figure 1:  Network of Marmaray Project 

3.  COMPLEX DECISION MAKING 

A.  Strategies in Network 

In a network, the attention shifts from a project approach to 

the process of interaction between the interdependent players 

which needs different sort of strategies for the so-called multi-

issue decision making [5]. Although the process-based strategies 

would advocate the actor who is faced with the capriciousness of 

network-like decision making, the Turkish Ministry of 

Transportation demands command and control-like strategies in 

order to handle its responsibilities [5]. 

Despite the unilateral interventions would assist Ministry of 

Transportation to avert slow down decision making, the 

following approach could establish a framework for the complex 

decision making cases. 

B.  New Approach to Tackle Marmaray Project: Modeling the 

Network 

Mathematical modeling as a systematic analysis could be applied 

in this regard. In spite of facing with a sophisticated issue, 

making assumptions could facilitate the modeling process: 
 Simplifying the network 

 Considering the connectedness between actors as a conflict 

 Each conflict would charge a cost in terms of money whether to be 

solved or to be remained as an issue 

 The total cost for each set of conflicts is assumed as given which 

means that the Ministry of Transportation has already allocated a 
certain amount of money in budget as a loss for each emerged 

conflict between parties. 

 The impact of each conflict is not exactly the same as the other. 
Consequently, a weight mechanism is required. 

 The incoming and outgoing flows would be considered as positive 
and negative respectively. 

 Each actor is specified as a number from 1 to 5. 

 

 
Figure 2:  Network of Marmaray Project 

 

Notation: 

Index 

i,j: indices of actors 

Parameters 
Wij: weight of each conflict between actors i and j (∑∑Wij=1) 

Cij: costs considered for emerged conflicts between actors i and 

j 

bi:  total cost budget allocated for summation of conflicts for 

one specific actor 

Decision variable 

Xij:  magnitude of conflicts between two actors in terms of 

importance which could be interpreted as risk 

 

The model aim is to find out the most significant conflict that 

would be high on the agenda for Ministry of Transportation and 

will be taken into action accordingly. Therefore, the objective 

function would be maximizing the role of conflicts among 

actors. 

Max. Z= (W21X21 + W31X31+ W41X41+ W51X51 – W13X13 – 

W15X15) + (W42X42 – W21X21 – W25X25) + (W13X13 + W53X53 – 

W31X31 – W35X35) + (-W41X41 – W42X42 – W45X45) + (W15X15 + 

W25X25 + W35X35 + W45X45 – W51X51 – W53X53) 

 

Subject to 

C21X21 + C31X31+ C41X41+ C51X51 – C13X13 – C15X15 <= b1    

                   (1) 

C42X42 – C21X21 – C25X25 <= b2           (2) 

C13X13 + C53X53 – C31X31 – C35X35 <= b3      (3)    

-C41X41 – C42X42 – C45X45 <= b4           (4) 

C15X15 + C25X25 + C35X35 + C45X45 – C51X51 – C53X53 <= b5   

                   (5) 

Xij>= 0 

Thus, the outcome of the model would be an indicator that could 

be interpreted as the most crucial conflict among actors. Also, 

the outcome could be considered as the risk of conflict.  

Updating the model after eliminating the resolved issue would 

create a prioritizing mechanism which lead the Ministry of 

Transportation toward addressing on the major issues and will 

provide a broad overview where the strategies should be 

implemented.  

4.  CONCLUSION 

The Marmaray project is a large scale project with interfaces 

with various stakeholders and third parties – a situation which 

brings with it a real risk of delays and cost increases, and forms 

one of the major challenges in the project.  

Regardless of the complexities, by considering Marmaray 

project as a network and apply the methods, strategies and rules 

of the game, it could be managed and create synergies among 

various parties and stakeholders with different inclinations. 

5.  REFERENCES 

[1] Marmaray Project, Available: http://www.marmaray.com/index.asp 

[2] S. Lykke, H. Belkaya, “Marmaray project: The project and its management,” 

Tunnelling and Underground Space Technolog, Vol 20, pp. 600-603, Nov. 

2005. 

[3] H. Belkaya, I. H. Ozmen, I. Karamut, “The Marmaray Project: Managing a 

Large Scale Project with Various Stake Holders,” in Proc. of the World 

Congress on Engineering 2008, Vol II. 

[4] Z. Ozturk, T. Ozturk, “Istanbul Marmaray Project: Alternations in 

Environmental Impact and External Costs,” Ozean Journal of Applied 

Sciences 2(4), 2009. 

[5] J. A. de Bruijn, Ennst F. Heuvelhof, Management in Networks: On multi-

actor decision making, Routledge, 2008. 

98



 
 

 

 1 

 

1 

 تسطیح منابع با لحاظ کردن ارزش زمانی پول
 Nikoofal.niloo@yahoo.com ،آموزش عالي سجادموسسه، صنایع دانشجوی كارشناسي ارشد ،* نیلوفر نیکوفال سهل آبادی

 M_bagheri@sadjad.ac.ir، آموزش عالي سجادعضو هیأت علمي گروه صنایع، موسسه، محسن باقری

 هااین پروژه هایاثر اجرای فعالیتهای زیادی كه بر شرایط اقتصادی موجود در پروژها و هزینه امروزه با توجه به چکیده:

ه كبندی پروژه مورد نظر هستند به طوریشود، مجریان به دنبال بهبود روزافزون وضعیت اقتصادی و زمانبر مجریان اعمال مي

ظرفیت  حداكثرها به دنبال استفاده از منابع با های مربوط به استفاده از انواع منابع بیشتر، كارفرماها و شركتبا افزایش هزینه

ن افزایش زما نوسانات بکارگیری منابع بدون دنبال كاهشبه  كه ابعرو تسطیح منباشند، از اینها در طي اجرای پروژه ميآن

ا در مقطع هیک مقطع زماني و جذب آندر منابع  میزان حذف كمترین تا گردداست مطرح مي ریزیدر افق برنامه هاجرای پروژ

ی تسطیح منابع با لحاظ مسئله های غیرضروری جلوگیری به عمل آید. در این مقالهتا از ایجاد هزینه انجام شود دیگری از زمان

ال ی مثبا ارائه یک غیر خطي صفر و ریزیبرنامه ی یک مدلضمن ارائهمورد بررسي قرار گرفته است و ارزش زماني پول  كردن

  پردازیم.رگرفتن ارزش زماني پول ميظتفسیر و بررسي اهمیت در نعددی و حل آن به 

بندی، تسطیح منابع، ارزش زماني پولزمان :کلیدیکلمات 

  مقدمه .1

پروژه عبارت است از تعیین یک توالي زماني جهت  2بندیزمان

های وابسته كه تشکیل دهنده پروژه انجام یک سری فعالیت

ای انجام ریزی باید به گونهبرنامه، بندی پروژهدر زمانهستند. 

سازگار  منابعهای محدودیتو های تقدمي محدودیتد كه با شو

ی كه در ادامه به بررسي مختصری در مورد دو مسئله.باشد

 پردازیم.تسطیح منابع و ارزش زماني پول مي

 و ستردار ابرخو باالیي همیتاز ا منابع تسطیح ،هاوژهپردر 

ف مصرس ساابربندی نمای زبرنامه یک بهوژه پر انمدیر همیشه

ی مسئله .مندندزنیا دخو وژهتکمیل پرای برز نیا ردمنابع مو بهینه

آید كه بهتر است كه نوسان منابع تسطیح منابع زماني بوجود مي

هدف این  .را در الگوی استفاده در طول زمان كاهش دهیم

تکنیک حداقل سازی نوسانات مصرف منابع در طي مدت زمان 

طیح ستاجرای پروژه مي باشد. تاكنون مطالعات بسیاری در زمینه 

 .بع بر پایه روش های تحلیلي و ابتکاری انجام شده استمنا

طیح ی تسدر بسیاری از مقاالت مسئلهابتکاری استفاده مي شود. 

منابع با استفاده از رویکردهای ابتکاری و فراابتکاری مورد بررسي 

 .[8-7-6-5-4-3-2-1]قرار گرفته است

 ریزی خطي و عدد صحیحریاضي و رویکردهای برنامههای مدل

 ی تسطیح منابع مورد استفاده قراربسیاری نیز در بررسي مسئله

 .[13-12-11-11-9]گرفته است

                                                           

 
2 Schaduling 

به عنوان یکي از اصول مالي تلقي ارزش زماني پول مفهوم 

بنا به . باشددر مدیریت مالي مي يدارای كاركردهایو گردد مي

كه یک واحد پول در تعریف ارزش زماني پول عبارت است از این

كه در این  ارزش بیشتری از یک واحد پول در آینده دارد امروز

 .گیری بکار گرفته شده استتعریف پول به عنوان مقیاس اندازه

با  (RCPSP)ی تخصیص منابعمسئلهتحقیقات بسیاری ر د

تاكنون مطرح گردیده است اما  لحاظ كردن ارزش زماني پول

لحاظ كردن ارزش زماني تسطیح منابع با ی مسئله مدلي برای

  مطرح نشده است.  پول

 پیشنهادیمدل  .2

 پارامترها و متغیرها مدل: 1ی دول شمارهج

𝐭𝐢  زمان شروع فعالیت𝒊  ام 

𝐱𝐢𝐭  یک شاخص باینری است که اگر فعالیت 𝒊 در زمان 𝐭 1شروع شود مقدار 

 گیرد.و در غیر این صورت مقدار صفر را می

𝐲𝐤𝐭  کل منابع اختصاص داده شده از نوع 𝐤  ام  در زمان𝐭 

𝐚𝐤𝐢  مقدار منبع مورد نیاز از نوع 𝐤  ام برای اجرای فعالیت𝐢ام 

𝛂 نرخ تنزیل 

𝐔𝐤  تعداد منبع در دسترس از نوع 𝐤ام 

𝐝𝐢  اممدت زمان الزم برای اجرای فعالیت 𝐢 

 𝛄𝐢𝐣  مدت زمان بین اتمام فعالیتi   ام و شروع فعالیتj ام 

𝐋𝐒𝐢  دیرترین زمان شروع فعالیتi ام 

𝐄𝐒𝐢  زودترین زمان شروع فعالیتi ام 
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Minimize ∑ ∑
Ck|ykt − yk(t−1)|

(1 + α)t

T

t=1

R

k=1

 

subject to: 

∑ xit

t=LSi

t=ESi

= 1 ; 𝑖 = 1, … , 𝐽      𝑡 = 1, … , 𝑇 

∑ (ti + di + γij)

t=LSi

t=ESi

. xit  ≤   ∑ tj

LSj

ESj

. xjt ;   i, j = 1, … , J   ;   t

= 1, … , T 

∑ tJ . xJ ≤ T   ;  t = 1, … , T

t=LSi

t=ESi

 

ykt = ∑ aki

J−1

i=1

. ∑ xit

q=min {t−1 , LSi}

q=max {t−di , ESi  }

;   k = 1, … , R  ;   t = 1, … , T 

 

∑ aki

J−1

i=1

. ∑ xit

q=min{t−1 ,LSi}

q=max{t−di ,ESi  }

 ≤ Uk ;   k = 1, … , R  ;   t = 1, … , T 

 
xit ∈ {0,1}   ;   i = 1, … , J ;  t = 1, … , T 

 عددی مثال .3

 3ی اخراج و استخدام منابع برابر با ، هزینه1شببکه شبکل  ر د

 8واحد پولي اسببت همینین تعداد منابع در دسببترس برابر با 

 باشند.واحد مي

 ی پروژهشبکه :1یشکل شماره

  آید.به دست مي 3و 2 هایهای متفاوت شکلجواب

 ارزش زماني پول در نظر گرفتندون بجواب حاصل  :2 یشکل شماره

 ارزش زماني پولبا در نظر گرفتن جواب حاصل  :3یشکل شماره

 

 گیرینتیجه .4

تسطیح منابع با لحاظ كردن ارزش زماني ی این مقاله مسئلهر د

در مثال آمده  به دسببت تفاوت. گرفته شببده اسببتپول در نظر 

لحاظ كردن ارزش ت كه سبببعیت اقبیانگر این وامذكور  عددی

ی همنجر به ارائ تسببطیح منابعی سببنتي در مسببئله زماني پول

 شود.های متفاوت ميجواب
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روشي براي يافتن کوچکترين وجه مخروط ماتريس هاي نيمه معين مثبت  ارائه

 جهت حذف شکاف همزادي

 Behnamian@basu.ac.ir ،صنایع، دانشکده فني مهندسي، دانشگاه بوعلي سینا گروه عضو هیأت علمي  ، جواد بهنامیان

معین استفاه نیمه ریزی نیمه معین از مفهوم برنامه  های ماتریسی یافتن کوچکترین وجه مخروط راب این مقالهدر  چکیده:

شده است. به این منظور ابتدا مسئله اولیه و همزاد در این محیط تعریف شده سپس برای یافتن جواب بهینه و در نتیجه حذف 

 است. شکاف همزادی مدل اولیه و همزاد یک الگوریتم ابتکاری ارائه شده

 مسئله همزاد ،شکاف همزادی ،مخروط ماتریس های نیمه معین ،برنامه ریزی نیمه معین کلمات کلیدی:

 

   مقدمه .1

( مي Cرا یک وجه از مخروط اصلي ) مجموعه محدب 

گویند به شرط آنکه به ازای هر دو نقطه دلخواه در مخروط 

 Fب شان نیز در هستند ترکیب محد Fکه جز  اصلي 

 باشد. یعني 

 

در بازه  که در این تعریف طبق تعریف ترکیب محدب، 

 مي باشد. 

 1حال اگر در تعریف باال مخروط پایه، ماتریس نیمه معین مثبت

خواهد بود. در این تعریف  SDPباشد وجه حاصل وجه مخروط 

از رتبه ماتریس  وجه مجموعه هایي است که رتبه آن کمتر

ک مقدار ویژه یاصلي است. به عبارت بهتر وجه حداقل دارای 

صفر است. توجه داشته باشید با این تعریف اگر تمام مقادیر 

ویژه صفر باشد وجه حاصل یک نقطه خواهد بود. در حالت 

حدی نیز خود مجموعه مي تواند وجه خودش باشد. با این 

ین مثبت را مي توان توضیح وجه غیر تهي مخروط نیمه مع

 تعریف کرد. بصورت 

و رتبه ماتریس  ، که در این تعریف 

P  برابر k .است 

 پیشنهادی الگوریتم .2

به ترتیب  و  برای یافتن کوچکترین وجه مخروط ابتدا 

 یف مي کنیم.برای مسئله اولیه و همزاد بصورت زیر تعر

 

 

 

گامهای الزم برای بدست آوردن کوچکترین وجه مخروط 

 ماتریس های نیمه معین مثبت بصورت زیر است.

                                                           
1
 Semiddefite Programming (SDP) 

را بگونه ای تعین مي کنیم که در رابطه  (y,V). زوج گام اول

 زیر صدق کند.

 

در رابطه سیستم همجنس شده  حال فرض مي کنیم 

 Facialکه درالگوریتم صدق کند. طبق قضیه  2همزاد

reduction در رابطه زیر صدق مي  چنین   [1] مطرح است

 کند.

 
 است. که در این عبارت 

در این گام هدف ما کوچکتر کردن سایز مسئله اصلي گام دوم. 

استفاده مي کنیم.  3است که به این منظور از تجزیه مقادیر ویژه

 را بصورت زیر تجزیه مي کنیم. یعني 

 
که  متعامد بوده و  که در این رابطه 

مي باشد. با توجه به آنکه نیمه معین مثبت است  

نیز  بنابراین به این نتیجه مي رسیم که 

 نیمه معین مثبت مي باشد. 

 

 خواهیم داشت: با توجه به عبارت باال و 

 

تعریف کرد که با توجه  به این ترتیب مي توان 

خواهد  برقرار است، آنگاه  به آنکه 

 را نیز بصورت تعدیل نمود.  Cو  Aبود. به این ترتیب مي توان 

                                                           
2
 Homogenized Dual System (HD) 

3 Eigenvalue Decomposition 
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 بنابراین خواهیم داشت:

 

 
 بصورت زیر تقلیل مي یابد. با این تعدیل 

 

این رویه دوباره مي تواند برای مسئله جدید تقلیل یافته انجام 

 گیرد.

یافتن کوچکترین وجه مخروط ماتریس نیمه  :1 الگوریتم

 معین مثبت

  .در رابطه سیستم همجنس شده  گام اول

 صدق کند. 4همزاد

 

  از داده گام دوم. مسئله کوچکتری را با استفاده

ها و متغیرهای مسئله ورودی را بصورت زیر 

 ایجاد مي کنیم

 

  گام سوم. تعدیالت، ، 

را انجام داده و به گام اول مي  و 

 رویم.

 

در انتهای این بخش الزم به ذکر است قضیه ای در ادبیات 

 ، 1رد تا زماني که در گام [ که بیان مي دا1وجود دارد ]

آن  SDPموجود باشد که شرایط الزم را ارضاء نماید مسئله 

 مرحله دارای فضای دروني شدني است. 

، وجه های با انجام قدمهای الگوریتم فوق با انتخابهای 

مختلفي ایجاد مي شود و آخرین وجه، کمترین وجه مخروط 

ن مثبت مي باشد. این گفته در شکل زیر ماتریس نیمه معی

 بصورت شماتیک آمده است.

                                                           
4
 Homogenized Dual System (HD) 

 
 کمترین وجه مخروط. 1شکل 

حال با فرض یافتن کمترین وجه مخروط ماتریس نیمه معین 

مثبت که شامل مجموعه شدني باشد ما مي توانیم با تصویر 

کردن مسئله بر روی این وجه، مسئله خوش رفتاری برای حل 

که در آن  کنید  داشته باشیم. فرض

مي باشد، نشان دهنده  ماتریسي است که زیر مجموعه  

کمترین وجه مخروط ماتریس نیمه معین مثبت است. ستونهای 

پایه زیر فضایي است که متعامد بر فضای پوچ بر  Pماتریس 

 است. در حقیقت در این مسئله Xهمه ماتریس های شدني 

شده است. تابع هدف این مسئله  Xجایگزین  Wتصویر شده، 

 است. جدید طبق رابطه زیر 

 

بطور مشابه این تصویرکردن برای محدودیتها نیز بصورت زیر 

 اعمال مي شود.

 

 با توجه تغییرات انجام شده، مسئله تصویر شده بصورت

 

 
 

ارای فضای شدني خواهد بود که معادل مسئله اولیه بوده و د

 شکاف همزادی اکید مي باشد. با حل این مدل جدید مي توان

 از بین برد. را

 

 گیری نتیجه .3

در این مقاله با استفاده از برنامه ریزی نیمه معین مثبت تالش 

شده است با حذف شکاف همزادی بین مسئله اولیه و همزاد آن  

 را کوچکترین وجه مخروط ماتریس های نیمه معین مثبت

بیابیم. به این منظور روشي ارائه و در نهایت با ارائه قضیه ای 

دارای فضای  ایجادی در الگوریتممسئله اثبات شده است که 

 .دروني شدني است

 منابع .4
[1] H. Waki, M. Muramatsu, A facial reduction 

algorithm for finding sparse SOS representations, OR 

Letters, 2010. 
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1  

 فراكاوشي در كمينه سازي اعوجاج يك روش وتحليلي  روشيك  مقايسه

 هارمونيكي ولتاژ شبكه هاي توزيع با استفاده از فيلتر اكتيو قدرت

فر يمرادامير 
*

 a_moradifar@sun.semnan.ac.ir، دانشجوي دكتري برق قدرت، دانشگاه سمنان،

 aakbari@semnan.ac.ir ،علمي گروه برق قدرت، دانشگاه سمنان ئتيهاصغر اكبري فرود، عضو 

  mniasati@semnan.ac.ir ،، دانشگاه سمنانعلمي گروه برق قدرت ئتيهعضو  محسن نياستي،

براي حل  تر يقوهاي تحليلي سنتي، نياز به ابزارهاي تر شدن مسائل بهينه سازي و عدم كارايي مطلوب روشبا پيچيده :چكيده

پيوستگي، امكان همگرايي ، هايي در خصوص مشتق پذيريتضمين عالوه بر مشكالتي همچون نياز به. اين مسائل احساس شد

هاي تحليلي، لذا عالوه بر روش. كندسياري از مسائل به صورت نمايي رشد ميها در ببه بهينه محلي، زمان حل اين روش

طول،  نيتر كوتاهمسائل مهندسي به كرات با مواردي مانند حداقل كردن هزينه، . هاي فراكاوشي ظهور پيدا كردندالگوريتم

هاي مساله مذكور و حل آن با روش سازي رياضيكه نياز به مدل شوند يممواجه ... بيشترين استقامت، بهترين ساختار و 

هاي اكتيو قدرت هارمونيكي ولتاژ شبكه توزيع با استفاده از فيلتر هايدر اين مقاله هدف كمينه كردن اعوجاج. باشد يممناسب 

ات كاوشي متكي بر هوش جمعي به نام الگوريتم بهينه سازي ازدحام ذرادر اين مقاله به مقايسه عملكرد يك روش فر. باشدمي

(PSO)  و يك روش تحليلي با استفاده از نرم افزارGAMS خواهيم پرداخت. 

 .قدرت فيلتر اكتيو، هارمونيك، GAMS كمينه سازي، الگوريتم ازدحام ذرات، :كلمات كليدي

                                                           
ارائه دھنده*  

 مقدمه .1

سازي، عمل به دسـت آوردن بهتـرين نتيجـه تحـت يـك      بهينه

 بـا  در مسـائل مهندسـي بـه كـرات    . ]1[شرايط مشخص اسـت  

ترين طـول، بيشـترين   ردي مانند حداقل كردن هزينه، كوتاهموا

هـاي  روش. شـود برخـورد مـي  ... استقامت، بهتـرين سـاختار و   

. انـد سازي معرفي شـده سازي متنوعي به تناسب نوع مدلبهينه

براي غلبه بـر ايـن    .باشندمي داراي مشكالتي ها اين روش .]2[

ي موسـوم بـه   سـاز هـاي بهينـه  ها، دسته خاصـي از روش چالش

-هـا، روش متناظر با اين روش .ابداع شدند فراكاوشيهاي روش

متكي بر اطالعات گراديان مسـئله   عموماًهاي سنتي رياضي كه 

  . شوندهاي دقيق يا تحليلي ناميده ميسازي هستند روشبهينه

 مدل سازي مسئله .2

حقيقــي و موهـومي جريــان   يهـا  مؤلفـه هـدف كمينـه كــردن   

كــه داراي  باشـد فيلتـر اكتيـو قـدرت مـي    تزريقـي  هـارمونيكي  

طبيعت گسسته و قيود مربوط به اعوجاج تكـي ولتـاژ، اعوجـاج    

-هاي هارمونيكي و قيد جريان مـوثر مـي  كلي ولتاژ ،قيد جريان

  .پيچيدگي مدل بيان شده است ،كامل بصورت ]3[ باشد كه در

)1(  2 2

,new ,old
1 1

| | | |
K K

h h h h

m k k k
k k

f I V V V
= =

= = + ∆   ∑ ∑  

)2(  ,
h h h

k k m mV Z I∆ =  

)3(  , ,h h r h i

m m mI I jI= +  

 
  بهينه سازي ازدحام ذرات .3

يك الگوريتم فراكاوشي بر پايه بهينه سازي ازدحام ذرات 

. ]4[ارائه شد Kennedyو   Eberhartجمعيت است كه توسط

Xi)به هر ذره دو بردار موقعيت  Vi)و سرعت  ( نسبت داده  (

هر ذره موقعيت خود را بر طبق موقعيت بهترين . ]3[ شودمي

 .كند يماصالح ) pbest(و بهترين تجربه خودش ) gbest(ذره 

قرار داده  =9/0wmaxو =c1=c2= ،4/0 wmin 5/1اين مقاله  در

 .شده است

  روش تحليلي  .4

گـاه  نيـز جاي  GAMSسـازي ماننـد   هاي تحليلي بهينهنرم افزار

  از  تحـت شـرايطي   پاسـخ سـريع ايـن نـرم افـزار     . دنخود را دار

آيد و پاسخ آن در مسـائل  به حساب مياي مطلوب آن هويژگي

  .باشدريزي كوتاه مدت در خور توجه ميآنالين يا برنامه
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 مطالعات عددي .5

 .]5[  شـده اسـت  انجـام   آزمايش بر روي يك شبكه پنج شينه

را ل از فيلتر گـذاري  هاي تكي ولتاژ قبميزان اعوجاج) 1(جدول

 .دهندنمايش مي
 

  گذاريشينه قبل از فيلتر 5در شبكه  ولتاژ هاياعوجاج  : 1جدول

 هارمونيك
(%) شيناعوجاج تكي ولتاژ در هر   متوسط 

(%) ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 
٠.٠٧٣ ٠.٠٠٢٩ ٥ ٢.٤ ٤.٧٩٧ ٥.٢٨ ١.٨٨٦ 

٢.٣٩ ٤.٧٤٦ ٥.٢٨ ١.٨٨٦ ٠.٠٧٥ ٠.٠٠٢٩ ٧ 

٠.٠١٧ ٠.٠٠٧ ١١ ٠.٦١ ١.٠٧٨ ١.٢٤٢ ٠.٧٢٨ 

٠.٠١٢ ٠.٠٠٠٥ ١٣ ٠.٣٥ ٠.٦٨١ ٠.٧٩٥ ٠.٢٨٥ 

٠.١٨ ٠.٣٤١ ٠.٤١٦ ٠.١٥ ٠.٠٠٧ ٠.٠٠٠٣ ١٧ 

٠.٠٠٥ ٠.٠٠٠٢ ١٩ ٠.١٤ ٠.٢٥٨ ٠.٣٢٣ ٠.١١٦ 

٠.٠٩ ٠.١٦١ ٠.٢١١ ٠.٠٧٧ ٠.٠٠٤ ٠.٠٠٠٢ ٢٣ 

٠.٠٧ ٠.١٣ ٠.١٧٧ ٠.٠٦٥ ٠.٠٠٤ ٠.٠٠٠٢ ٢٥ 

THDv(%) ٣.٤٧ ٦.٨٩ ٧.٦٣ ٢.٧٢ ٠.١١ ٠ 

 

ميزان جريان تزريقي فيلتر اكتيو در دو ) 1(و شكل) 2(جدول

و نرم افزار  PSOدون قيد و با قيد با استفاده از الگوريتم حالت ب

GAMS ميزان جريان موثر تزريقي فيلتر . دهندرا نمايش مي

 PSOو الگوريتم  GAMSو در حالت بدون قيد با نرم افزار اكتي

 و در حالت مقيد به% 5.2222و % 5.1727به ترتيب برابر 

  .باشدمي% 2.4103و % 2.4042ترتيب برابر 

 

ا الگوريتم ب(%) سازي جريان فيلتر اكتيو نتايج حاصل از كمينه : 2جدول

PSO  و نرم افزارGAMS 

 هارمونيك

(%)جريان تزريقي فيلتر اكتيو  

 با قيد بدون قيد

GAMS PSO GAMS PSO 
٣ ٥.۵١۶١.٦٦١٤ ١.٦٥٢٧ ٣.٥٥٣٤ ٧ 
١.٧٠٠٥ ١.٧٠٠٤ ٢.٥٦١٧ ٢.٥٥ ٧ 
٠.٣٤٠٩ ٠.٣٤١١ ١.٧٢٩٦ ١.٧٣٦٧ ١١ 
٠.١٨٥٤ ٠.١٨٥٣ ١.٣٦٩٢ ١.٣٦٤٧ ١٣ 
٠٦٧٢. ١.٠٤٨٩ ١.٠٤٥٩ ١٧  ٠.٠٦٥٣ 
٠.٠٤٢٧ ٠.٠٤١٨ ٠.٩٣٨٧ ٠.٩٤٥٨ ١٩ 
٠.٠٢٣٩ ٠.٠٢٢٩ ٠.٧٩٢٣ ٠.٧٢١٥ ٢٣ 
٠.٠١١١ ٠.٠٠٩٨ ٠.٧٧٩٣ ٠.٧٠٧١ ٢٥ 

RMS ٢.٤١٠٣ ٢.٤٠٤٢ ٥.٢٢٢٢ ٥.١٧٢٧ 
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با  نتايج حاصل از كمينه سازي جريان تزريقي فيلتر اكتيو:  1شكل

  GAMSو نرم افزار  PSOالگوريتم 

رفت در حالت بدون قيد فيلتر اكتيو، كه انتظار مي همان طور 

هارمونيكي بار غير خطي  يها مؤلفهبا تزريق جرياني برابر با 

دهي و زمان پاسخ. شبكه را به صفر رسانده است THDvدرصد 

ي هاپيدا كردن مقادير كمينه جريان فيلتر اكتيو در هارمونيك

 PSOاز الگوريتم  تر عيسربسيار  GAMSمختلف توسط محيط 

فيلتر اكتيو  استفاده از  On-lineلذا در مورد كنترل  باشد يم

 .باشداين روش مناسب مي

  ايجنت .6

 لهيبه وسولتاژ شبكه  هايسازي اغتشاشدر اين مقاله به كمينه

محدوديت جريان  ديبا قفيلتر اكتيو در دو حالت بدون قيد و 

 GAMS نرم افزارو  PSOالگوريتم  با استفاده ازتر اكتيو فيل

در حالت بدون قيد،  .پرداخته شد و با يكديگر مقايسه گرديدند

فيلتر اكتيو با تزريق جرياني برابر با طيف هارمونيكي بار غير 

خطي و از لحاظ فازي مخالف با فاز آن، شبكه را از آلودگي 

 نتايج حاصل از الگوريتمد نمايسازي ميپاك كامالًهارمونيكي 

PSO افزار و نرمGAMS  باشند با اين نزديك مي گريكديبه

و در زمان  تر مطمئن هاييداراي جواب GAMS نرم افزار حال

لذا .دهدكمينه را در اختيار ما قرار مي يها جواببسيار كوتاهي 

  .باشدفيلتر اكتيو مناسب مي On-lineبراي كنترل 

 مـراجع .7
 
[1] Rao, S. S. (2009).Engineering optimization: theory and 

practice: Wiley. 
[2] Nocedal, J., & Wright, S.J. (1999). Numerical optimization: 

Springer verlag. 
[3] A. Moradifar and H. R. Soleymanpour, “ A fuzzy based solution 

for allocation and sizing of multiple active powerfilters,” 
Journal of Power Electronics, vol.12, pp. 830-841, Sep. 2012. 

[4] R. Eberhart and J. Kennedy “A new optimizer using particle 
swarm theory” in Proc. 6th Int. Symp. Micro Machine and 
Human Science, Nagoya, Japan, 1995. 

[5] W.M. Grady. (2012), Understanding power system harmonics, 
available at: http://users.ece.utexas.edu/,grady/ 

105



 
 

 

 1 

 

1 

محیط در  پروژه سبد خابنتاابزاری جهت  گروهی فازی VIKOR تکنیک

 عدم اطمینانتصمیم گیری 
 ranjbar8791@gmail.com ،شاهرود، دانشگاه MBAدانشجوی کارشناسی ارشد  ،* رضا رنجبر

  resheikh@shahroodut.ac.irرضا شیخ، استادیار، عضو هیئت علمی گروه مدیریت، دانشگاه شاهرود، 
 

 لیتبد کاریپیمان یشرکت ها یبرا در محیط عدم اطمینان یدیکل کیعامل استراتژ کیعنوان  به  سبد پروژهانتخاب  چکیده:

 یده سود طیشرا نیدر بهترکه عالوه بر برآورده نمودن اهداف شرکت بتواند آنها را  پروژه هاییدر شرکتها مشارکت  شده است.

و  مورد مقایسهتوسط گروهی از افراد خبره که با معیارهایی  که رای ابعاد مختلفی استاهر پروژه د .باشدحیاتی می قراردهد

 .بعضا با یکدیگر در تناقض نیز می باشند و ، عینی باشندد کمی، کیفی یا ذهنینمی توان معیارهااین  .گیرندمی قرار  ارزیابی 

  تشکیل شود.سبد بهینه پروژه بر اساس معیارهای مختلف  ،گروهی رویکرد ویکور فازی باتالش شده  دراین مقاله

 انتخاب پروژه، تصمیم گیری گروهی ، گروهی فازی VIKOR کلمات کلیدی:

                                                           

 *ارائه دهنده

  مقدمه .1

امررروزه انتخرراب پررروژه مهلرروب برره یررک نگرانرری عمررده برررای 

 ارهیررچنررد مع یریررگ میتصررمپیمانکرراران تبرردیل شررده است. 

(MCDMاغلب برا )تیریمقابله با مشکالت متعرار  در مرد   ی 

معمرو  توسرط    در دنیرای واقعری  مشرکالت   شرود.  یاستفاده م

شروند، و   یمشرخ  مر   متناسرب و ناسرازگار   ریغ اریمع نیچند

بره   ارهرا یتمام مع یبرا یبخش تیراه حل رضا چیممکن است ه

بررا اسررتفاده از  ن،یطررور همزمرران ونررود نداشررته باشررد .بنررابرا 

MCDM ،یارهرا یمشرکل برا مع   کیر  یبرا یراه حل توافق کی 

عردم اطمینران و    شررایط در . [1]کررد  نییتوان تع یمتناقض م

اعرداد خاکسرتری و    مجموعره راف، اطالعات ناق  مری تروان از  

برای غلبه برر عردم قهعیرت در     .[2]ازی استفاده کردمجموعه ف

برآورد عوامل کیفی، کارشناسان از اصرهالحات زبرانی اسرتفاده    

قضاوتهای  در صورت استفاده از مجموعه فازی بایستیمی کنند.

اتخراذ  از آنجرا کره   تبردیل گرردد.    زبانی به اعداد فازی متنرارر 

بودن مری توانرد انمراظ ن رر     دقیق تر  گروهی عالوه بر تصمیم

لراا   مجموعه سازمان را در ادامه فعالیت بهمرراه داشرته باشرد    

 (MAGDMروش تصمیم گیری گروهی چند معیاره ) بکارگیری

 منهقی تر بن ر می رسد.

حل  برایبه عنوان تکنیکی است که  گروهی فازی روش ویکور 

مسائل تصمیم گیری چند معیاره با معیارهرای متنراقض و غیرر    

 [3]متناسب توسعه یافته است. 

  فازی گروهی روش ویکور .2

کره  گروهری  فرازی   ویکرور توسعه یافته  تکنیکالگوریتم انرای 

 .است بشرح ذیل می باشدمورد استفاده قرار گرفته 

،  Ai, i = 1 , ...,m) ) گزینره هرای شردنی    شرنائی  اول : گرام 

 تصمیم مشخ  کردن تیمو  (Cj ,= 1 , ..., n)معیارهای ارزیابی 

  ،(Dt, t = 1 , ..., k) گیرندگان

 یمثلث یفازمناسب و اعداد  یزبان یرهایمتغ ییشناسادوم :  گام

ن رات  ادغامبا  ،یفاز میتصم سیماتر تشکیل سوم :گام   .مثبت

تجمیعری   فرازی  وزن بره دسرت آوردن   یبررا  رندگانیگ میتصم

را تعرداد   kا. اگرر  ه نهیگز فازی تجمیعی  یو رتبه بند رهایامع

 ،در ن رر بگیرریم  را وزن تجمیعی فازی   wj و گیرنگان تصمیم

محاسربه مری    طبرق رابهره زیرر   ی هر معیار این مقدار برا  آنگاه

 شود.
1 2

1
...j j j j kw w w w

k
     

 

برای گزینه ها با تونه بره هرر    ها فازی تجمیعیهمچنین رتبه 

 [4] نیز طبق این رابهه محاسبه می گردد.معیار 

1 2

1
...ij ij ij ijkx x x x

k
     

 

تجمیعی  هایپروژه مقدار وزنهای و رتبه سبد در مسئله انتخاب 

  : می شود انیب ریبه شرح ز یسیدر قالب ماتر

11 12 1

21 22 2

1 2

1 2 3

...

...
, ... .

...

...

n

n

n

m m m

x x x

x x x
D w w w w

x x x

 

 
 
     
 
 

 

 

 می باشد. mتا  1بوده و گزینه ها از  nتا  1معیارها از 
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 2 

برا اسرتفاده   ماتریس تصمیم گیری دی فازی کردن :  چهارم گام

انجرام مری    COAبر پایه روش غیر فازی سرازی  BNPi  از روش

 . .        شود   
,

3
i i

c a b a
BNP a

        

*گام پنجم: محاسبه 

jf  وjf  و بردترین  نیبهترر  به ترتیب که 

 باشد یم ها نهیتمام گز نیاز ب اریمع نیم j مقدار

       * max , min .j ij j ij
ii

f X f X   

وiSیرمحاسرربه مقرراد: ششررم گررام 1,2,..., , ii m R  بررا

.استفاده از این روابط
 

* *

1

m

i j j ij j ij

j

S w f f f f 



   

* *maxi j j ij j ijR w f f f f    
 

 

 Qiمحاسبه مقدار  : هفتم گام

        * * * *1i is s s s R R R R         

رتبه بندی گزینه ها با مرتب کردن  آنها برر اسراس    هشتم : گام

 به صورت صعودی. S  ،R  ،Qمقادیر 

برترر انتخراب    نره یبره عنروان گز   یا نره یگز تیر در نهانهم :  گام

مقدار  نیکمتر یدارا ،Qو  R ،S گروهخواهد شد که در هر سه 

 نهیبه عنوان گز یا نهیگز Qباشد.  زم به ذکر است که در گروه 

 .را برآورده کند ریکه بتواند دو شرط ز شود یبرتر انتخاب م

Aاگررر :  مزیررت قابررل قبررول :1شرررط
Aو   (1)

اولررین و  (2)

هرا   بیانگر تعداد گزینره  n و ،Qدومین گزینه برتر در گروه 

 رابهه زیر برقرار باشد: و باشد   (2) (1) 1

1
Q A Q A

n
 


  

Aگزینره  : ثبات قابل قبرول در تصرمیم گیرری    :2شرط
(1)  

به عنوان رتبه برتر  Sو  Rهای  باید حداقل در یکی از گروه

ای  زمانی که شرط اول برقرار نباشد، مجموعه شناخته شود.

های برترر انتخراب    ها به صورت زیر به عنوان گزینه از گزینه

A   =های برتر گزینه :  شوند می
(1)

, A
(2)

,…,A
(M) 

 شود با تونه به رابهه زیر محاسبه می Mبیشترین مقدار

 [5]   :    ( ) (1) 1

1

M
Q A Q A

n
 


 

 حل مساله با استفاده از تکنیک ویکور فازی گروهی .3

، از بین پنج گزینه مونرود  در پی انتخاب سبد پروژهپیمانکاری 

 سره باشد، برای این من ور از ن رات میارزیابی معیار شش با  و

 کارشناسران از پرنج متغییرر زبرانی    کنرد.  کارشناس استفاده می

 و پرنج متغییرر زبرانی    (1)نردول  معیارها دهی برای وزن فازی

سربدهای پرروژه اسرتفاده     (2)ندولدیگر برای رتبه بندی فازی

 بعد از نمع آوری ن رات کارشناسان و محاسبه مقادیر  .کنندمی

 3تجمیعی و دی فازی کردن داده ها نترایج بره صرورت نردول    

 ارائه گردید.  

 

 

 . نتـایج 5

. 

6 

 معیارها 
 3جدول 

C6 C5 C4 C3 C2 C1 
 وزنها 76.2 7660 .760 .76 76.6 7660

76. 765. 7602 765 7660 76.6 S1 

7660 7602 76.6 7660 765. 7602 S2 

765. 7660 7660 7602 76. 7602 S3 

7602 76.6 765. 7660 7605 760. S4 

7602 760. 76. 765. 7660 76. S5 

  S ،R ،Qرتبه بندی بر اساس سره گرروه    9تا  6انجام گامهای  با

 انجام شد.
 سبد پروژه 5رتبه بندی 

5 4 3 2 1  

S1 S3 S2 S4 S5 S 

S3 S2 S1 S4 S5 R 
S3 S2 S1 S4 S5 Q 

 نتیجه گیری:

 پیمانکراران در  کارآمد را برای حل مشرکل این مقاله یک روش 

از طریرق یرک    یط عردم اطمینران و  در شررا انتخاب سبد پروژه 

در محریط فرازی ارائره میدهرد.     فرآیند تصمیمی گیری گروهی 

برای با  بردن دقت در قضاوتهای ذهنری تصرمیم گیرنردگان از    

مقادیر زبانی و اعداد فازی کمک گرفته شد همچنین با استفاده 

ویکور یک راه حل توافقی را ایجاد نمودیم که همه ایرن   از روش

در نهایرت  موارد دقت در انتخاب سبد پروژه را افرزایش میدهرد.  

روش ارائه شده یک روش ساده، انعهاف پایر و ن ام مند اسرت  

 تواند در انواظ مختلف مسائل تصمیم گیری استفاده شود.که می

  . مـراجع 
[1] J. J.H.Liou , C.Y. Tsai, R.H.Lin and G.H. Tzeng “A modified 

VIKOR multiple-criteria decision method for improving 

domesticairlines service quality,” Journal of Air Transport 

Management, vol. 17, pp 57-61 , 2011. 

[2] Wu, M., Liu, Z. J.” The supplier selection application based on 

two methods: VIKOR algorithm with entropy method and Fuzzy 

TOPSIS with vague sets method,” International Journal of 

Management Science and Engineering Management,  vol.6, 

936–946. 2011 

[3] Opricovic.S. and Tzeng, G. H.” Extended VIKOR method in 

comparison with outranking methods,” European Journal of 

Operational Research, vol. 178(2), 514–529 , 2007 

[4] Chen, C.-T. “ Extensions of the topsis for group decision-

making under fuzzy environment,” Fuzzy Sets and Systems. 

Vol.114(1), 1–9, 2000 

[5]   Park, J. H., Cho, H. J. and Kwun, Y. C. “Extension of the   

vikor method for groupdecision making with interval-

valued intuitionistic fuzzy information,’ Fuzzy 

Optimization and Decision Making. Vol. 10(3), 233–

253. 2011 
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 توسعه پایدار از طریق بازیافت با تمرکز بر بهینه سازی شبکه
    m-asghari@live.com، دانشگاه فردوسی مشهد، گروه مهندسی صنایع التحصیل كارشناسي ارشدفارغ ،*اصغري محمد

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی صنایع، دانشگاه ، سلمان جامه ابریشمی

  s.jamehabrishami@ub.ac.irبجنورد،
 koosha@um.ac.ir ،صنایع، دانشگاه فردوسي مشهدحمیدرضاکوشا، عضو هیأت علمي گروه مهندسي 

های اخیر طراحی شبکه لجستیک معکوس به علت تصویب قوانین جدید، رشد مفاهیم محیطی، افزایش در سال چکیده:
به پایداری شناخته شده است. در حجم برگشت کاالهای استفاده شده و ... به عنوان یکی از اصول اساسی در دستیابی 

این حوزه تحقیقات بیشماری که روی برنامه ریزی استراتژیک و سیستم های لجستیک معکوس صورت گرفته بیانگر 
اهمیت رو به رشد مباحث محیطی است. در این مطالعه به منظور ارزیابی اثر پارامترهای اقتصادی و محیطی در 

ریان برگشت کاال در یک شبکه جمع آوری و بازیافت معطوف خواهد بود. بازیابی محصوالت، توجه اصلی به ج
های تولید ساختار مناسب برای بازیافت همراه با کاهش آالینده بنابراین تالش به تشریح یک رویکرد تازه در انتخاب

 هدفه جهت بررسیسازی چندشده حین انبارش، حمل و فرایندهای مختلف شده است.پیشنهاد این تحقیق یک مسأله بهینه
پایدار است که به علت پیچیدگی و تفاوت در ماهیت اهداف  تأمینریزی یک زنجیره وجوه مهم در طراحی و برنامه

سازی غیرغالب پیشنهاد و در نهایت نتایج آن ارائه شده، یک روش ابتکاری ترکیبی بر مبنای الگوریتم ژنتیک با مرتب
  بحث و تحلیل خواهد شد.

 الگوریتم ابتكاري سازي چندهدفه،، لجستیك معكوس، بهینهتوسعه پایدار، بازیافت : کلمات کلیدی

 
 مقدمه .1

در دو دهدده اخیددر در   تعددداد بسددیار زیدداد مقدداالت ارائدده شددده   
( بیددانگر رشددد RLs) 1هددای لجسددتیک معکددوس زمیندده شددبکه

( SC) 2تدددأمیناهمیدددت جریدددان برگشدددتی در شدددبکه زنجیدددره  
توصددیه  [2 و [ 1اسددت، بددرای یددک مددرور جددامع مطالعدده     

هدای  تدرین تکنیدک  ریزی خطی یکی از رایدج برنامه .شودمی
-بکارگرفتده شدده در یدافتن پیکدره بهینده در ایجداد اسددتراتژی      

 .[3  های بازتولید بوده است
هدددف از ایددن مطالعدده طراحددی و توسددعه سیسددتمی اسددت کدده   

ارزیددابی عملکددرد یددک   تصددمیم گیرندددگان را در مدددیریت و 
گیددری متعدددد حمایددت   توسددا ابزارهددای اندددازه   تددأمینشددبکه 

سددازی چنددد هدفدده از  نمایددد. در ایددن تحقیددق، یددک مدددل بهیندده  
پایدددار بددرای بررسددی اقتصددادی و محیطددی بددا   RLs شددبکه 

توجدده فاکتورهدددای بدددا اهمیتدددی چدددون تکنولدددوژی بازیافدددت و  
ا عدالوه  محدودیت موجودی بکار گرفته خواهد شدد. در اینجد  

-بر بررسی محددودیت ررفیدت بدرای تولیدد و انبدار ، روش     

جدا  شدود. از آن نقل نیز شامل این محددودیت مدی  های حمل و 
که مسأله مکانیابی تسهیالت با محدودیت ررفیدت بده عندوان    

[، مسددأله 4شددود  شددناخته مددی  NP-completeیددک مسددأله  
پایدار که در این تحقیق بحث شده اسدت   RLsطراحی شبکه 

به علت بررسی سایر اهداف در کنار مکانیابی تسدهیالت بده   
یدک روش ابتکداری بدر    شدود.  معرفی می NP-Hardعنوان 

 3غیرغالددددب سددددازیمبنددددای الگددددوریتم ژنتیددددک بددددا مرتددددب   
(NSGAII برای حل این )شودچند هدفه پیشنهاد می مسأله. 

 تعريف مسأله .2
ر بازیافت محصول جهدت تعیدین تعدداد و    مدل طراحی شده د

 اآوری و بازیافت در بدین کاندیدداه  مکان بهینه تسهیالت جمع

                                                           
1
 Reverse logistics 

2
 Supply chain 

3
 Non-dominated sorting genetic algorithm II 

برای ارضاء تمدامی ندواحی مشدتری، برگشدت حجدم مناسدب       
-از محصوالت با سطوح کیفدی متفداوت، حمدل توسدا روش    

هددای مختلددف و نیددز انتخدداب بهتددرین روش بددرای بازیافددت       
-ریزی شده را ارائه مدی پیشنهاد ساختار برنامه ،محصوالت

 دهد.
 مدل رياضي   .2.2

بنددی خواهندد   فرمدول بیدان و  اهداف اقتصدادی بده شدکل زیدر     
 شد:
 (Ccآوری/ بازرسی )های جمعهزینه
 (Rcهای بازیافت )هزینه
 (Tcهای حمل و نقل )هزینه
 (Bمنافع )
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 شددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددده درطور خالصه عملکدرد اقتصدادی توسدا تدابع هددف ارائده       به 
 ( نشان داده شده است. 1ی )معادله

F1 = Cc + Rc + Tc – B (1) 

 (EIoاثرات محیطی عملیات )
 (EItحمل و نقل )اثرات محیطی 

 (EIsاثرات محیطی انبار )
( توابددع محیطددی خالصدده شددده اسددت کدده بددرای  2در معادلدده )

 انجام پذیرد. سازیتضمین پایداری محیطی بایستی کمینه
  
F2 = EIo +EIs + EIt (2) 

 
 روش حل .3

در ایددن مقالدده از روشددی مرکددب از یددک الگددوریتم ژنتیددک و 
. در این دسدته از  است پارتو به منظور حل مدل استفاده شده

 خواهندد صدورت جداگانده حدل    ه مختلدف بد  مسائل توابع هدف 
 Pareto-optimalهای بهینه پارتو )نمودار حل شد و سپس
solutionsالگوریتم. ( ترسیم خواهد شد  NSGAII  توسدا 

Deb et al. 5 معرفدددی شدددد. در ایدددن   2002[ در سدددال
الگوریتم دو عملگر تقاطع و انتخاب همانند الگوریتم ژنتیک 

بدر   سدازی جدواب  معمولی انجام می شوند اما چیددن و مرتدب  
مبنای کمتر یا بیشتر بدودن مقددار تدابع هددف نیسدت. در ایدن       

سدلطه مدی باشدد، یعندی     سازی بر اساس عددم  مرتب الگوریتم

در یک کدالس )بده عندوان     های که به هم سلطه ندارندجواب
دلیدل اسدتفاده همزمدان از    هب گیرند.های نسل( قرار میجواب

کدارگیری تعدداد بداالیی    صفر و یک و صحیح و بمتغیرهای 
بددی روشددی ترکیبدی از دو رویکددرد دقیدق و تقری  ، از متغیرهدا 

( نتدایج کسدب شدده    2شدکل )  مورد استفاده قرار گرفته است.
کددد  ++Cنویسددیبرنامده  دهدد کدده توسدا زبددان  را گدزارش مددی 

( مختلدف شدامل   .Genهدای) شده است و اجرای آندرادر نسدل  
 دهد.{ نمایش می44، 40، 30، 20، 10، 0}

 گیرينتیجه    .4
ریددزی خطددی آمیختدده جهددت   در ایددن مقالدده یددک مدددل برنامدده  

انتخدداب مکددان مناسددب بددرای برپددایی تسددهیالت، تخصددی        
عیین استراتژی بازیافت و دفع در یک شدبکه  محصوالت و ت

لجسددتیک معکددوس بکارگرفتدده شددده اسددت. در توسددعه مدددل      
اهددداف محیطددی در کنددار اهددداف اقتصددادی بددرای ارزیددابی      

مدددورد بررسدددی قدددرار   تدددأمینفددداکتور پایدددداری در زنجیدددره  
انددد. در نهایددت مدددل ریاضددی چنددد هدفدده پیشددنهاد شددده    گرفتدده

سددازیغیرغالب بددرای مرتددبتوسددا یددک الگددوریتم ژنتیددک بددا  
تشددریح اعتبددار و تحلیددل آن حددل گردیددد کدده نتددایج محاسددبات     

شدددددددددان دهندددددددددده کدددددددددارایی رویکدددددددددرد بدددددددددوده اسدددددددددت.   ن

 

 
 برای مثال اول  NSGA (II)پارتو کسب شده توسط  هایحل :2شکل 
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و یادگیری  اثر ای،  زمان پردازش مبتنی بر زمانبندی کارها با تحویل دسته
  سازی وابسته به توالی زمان آماده

 mfakhrzad@yazduni.ac.ir ،یزد، دانشگاه صنایع گروه عضو هیأت علمي  ، محمدباقر فخرزاد

   alireza_doozandeh@yahoo.com، ، دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه یزد*علیرضا دوزنده

 rajaei.behnam@gmail.comبهنام رجایی، دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه یزد، 

 hossein.tarafdar@gmail.comدار، دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه یزد، حسین طرف

به  یا ها به صورت دسته سفارش بهتر است ارسال، یها نهیکاهش هز جهت عیو توز دیتول ستمیس کی در چکیده:
 شود یم شتریب ایدسته درون یها، تعداد کارها . به وضوح روشن است که با کاهش تعداد دستهشودداده  لیتحو یمشتر
 ازمندین ستمیس نیشود بنابرا کارها رکردیتعداد د شیممکن است باعث افزا لیتحو یها نهیکاهش هز رغم یعلامر  نیا و

 یهمزمان مجموع وزن نمودنحداقل  در این مقاله هدف رو نیازا ،باشد یم عیو توز دیتول یزمانبند نیتعادل ب یبرقرار
ثیر اثر یادگیری أت ،تر شدن مدل به واقیتبرای نزدیکانتخاب شد.  یبه مشتر لیتحو نهیو هز ربا تاخی یتعداد کارها

زمان  کیمخصوص به خود و  لیموعد تحو یکار دارا هرکه ضمن این زمان پردازش کارها لحاظ گردیده است. در
و  کیژنت تمیبا استفاده از الگور مدلسازی ریاضی از پیشنهادی بعد مسأله باشد.یم یوابسته به توال یسازآماد
های بهتری دارد ولی دهد شبیه سازی تبرید جوابنتایج نشان می .شده است سهیج با هم مقایحل و نتا دیتبر یساز هیشب

 زمان اجرای آن نسبت به الگوریتم ژنتیک بیشتر است.
ی، الگوریتم فراابتکاریریادگیاثر  ،یدسته ا لیدار، تحو رکردید یتعداد کارها ن،یتک ماش یزمانبند کلمات کلیدی:

                                                           

 *ارائه دهنده
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 2 

  مقدمه .1
تولیاد و توزیاع در یاک    باا توجاه باه نقاش اساسای فراینادهای       

-، تعادل بین این دو بخش بارای کااهش هزیناه   زنجیره تأمین

باشااد.تولید کننااده باارای   هااای زنجیااره بساایار ضااروری ماای   
نقاال تحویاال کااایی نهااایی یااا نیمااه   وهااای حماالکاااهش هزینااه

ای انجام دهد که البته ممکن است ساخته را به صورت دسته
در ایاااان مقالااااه  [.1باعااااث افاااازایش هزینااااه دیرکاااارد شااااود  

ای زمانبندی کارها روی یاک ماشاین باا فارو تحویال دساته      
شود در شرایطی که زمان پردازش کارها متاأثر  بررسی می

از اثر یاادگیری باوده و زمان آمااده ساازی وابساته باه تاوالی         
  است.
[ باادون در ن اار گاارفتن اثریااادگیری و  2 ماازده و همکاااران 

 تم انشااعاب و تحدیاادسااازی بااه اراکااه یااک الگااوریزمااان آماااده
اند که البتاه بارای مقیااو کوواک و متوساب کااربرد       پرداخته

دارد، امااا در ایاان مقالااه بااه من ااور رفااع ایاان مشااکل و قاباال   
هااااای هاااای باااازرگ از الگااااوریتم اساااتفاده بااااودن در مقیاااااو 

 لیز تبرید استفاده شده است.و آنافراابتکاری ژنتیک 
 تعریف مسأله .2

مشتری سفارشی شاامل  تأمینی را در ن ر بگیرید که زنجیره
n  دهد کارها روی یک ماشین  کننده اراکه می به تولید راکار

شاود. در  ای تحویل داده میپردازش شده و به صورت دسته
ماشاااین همااااواره   -1شاااود کااااه مااادل پیشاااانهادی فااارو ماااای  

کارهاا در ابتادای   -2دردسترو بوده و زماان بیکااری نادارد.   
 -3.باشاد  ی در اختیاار باوده و انقطااع مجااز نمای     افق زمانبند

هزینه تحویل هر دسته مقداری ثابت بوده و مستقل از اندازه 
زمان تکمیل هر دسته برابر با زماان اتماام    -4باشد.می دسته

هاا بففاصاله    و دساته  باشاد  پردازش روی آخارین کاار آن مای   
زمااان پااردازش کارهااا   -5د.نبعااد از تکمیاال ارسااال ماای شااو 

که در واقعیات یاک   جا باشد. از آنمبتنی بر اثر یادگیری می
گیارد  ار در انجام کارهای مشابه یاد مای اپراتور به دلیل تکر

د که نتیجاه آن کااهش   ارها را با روشی کاراتر انجام دهکه ک
در ایاان [. 3 در زمااان انجااام کااار توسااب اپراتااور ماای باشااد   
[ استفاده 4لی   مقاله از مدل اثر یادگیری پیشنهاد شده توسب

تعریا    باه صاورت زیار    و مادل مساأله   هاپارامتر .شده است
 شوند.می

 شاخص مربوط به کارها    هاشاخص مربوط به دسته   

 امj جریمه تاخیر کار     شاخص مربوط به نوبت توالی  

 هزینه ارسال هر دسته   هاتعداد دسته   

  jموعد تحویل کار     )مبتنی بر اثر یادگیری(  jزمان پردازش کار    

     j زمان تکمیل کار   
 iزمان تکمیل دسته 

  lزمان آماده سازی کار        قرار میگیرند iمجموعه کارهایی که در دسته    

     
صورت صفر و در غیر این  1قرار گیرد مقدار  iو در دسته  lدر نوبت توالی  jاگر کار 

 .گیردمی

 .گیردو در غیر این صورت مقدار صفر می  دارای تاخیر باشد مقدار  jاگر کار    
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مجمااوع جریمااه  حااداقل کااردن( 1) تااابع هاادف در ماادل بااای
 محادودیت  دهاد. دیرکرد کارها و هزیناه تحویال را نشاان مای    

کناد کاه هار کاار تنهاا یاک باار انجاام شاده و           تضمین می( 2)
( 3) محادودیت و باا توجاه باه     فقب در یک دسته قرار بگیرد
 تواند به یک کار اختصاص یابد. هر نوبت توالی حداکثر می

و   jبه ترتیب بیانگر زمان اتماام کاار    (5)و  (4)محدودیت 
را  jنیز تاخیردار باودن کاار    (6)محدودیت  باشد.می iدسته 

دهااد کااه مت یاار نشااان ماای (7)کنااد و محاادودیت مشااخص ماای
 باشد.، مت یری باینری می     

 حلروش  .3
فاااااااااارم کلاااااااااای مسااااااااااأله پیشاااااااااانهادی بااااااااااه صااااااااااورت    

 | |  |      |∑          
 
با توجه  باشد،می    

مساأله زمانبنادی باا     [ اثباات کردناد  5هاال و پاات]    که به این
∑|      |   | فااارم           

-Npیااااک مسااااأله    

hard   .کاه باا در ن ار گارفتن زماان       واضح اسات می باشد
کااهش   اثار یاادگیری، میازان پیگیادگی مساأله      آماده ساازی و 

اده از بااودن مسااأله اسااتف  Np-hardبااا توجااه بااه یابااد. نماای
راه حلاای مناسااب باارای مسااأله    ابتکاااریالگااوریتم هااای فاارا 

در ایان مقالاه دو    .اسات  به ویژه در مقیاو بازرگ  پیشنهادی
کااه دارای کاااربرد زیااادی در مساااکل   GAو SA الگااوریتم 

بااارای حااال مساااأله باااه کاااار گرفتاااه شاااده     زمانبنااادی هساااتند  
 .[7و6 است
 نحوه نمایش جواب .1-3

در این مقاله هر جواب به صاورت بارداری در ن ار گرفتاه     
هااا و کارهااای درون هاار دسااته را  کااه تعااداد دسااته شااده اساات

 مشخص می 
 

سالول   2n-1کار باردار جاواب دارای    nکند. درواقع برای 
بااه صااورت  2n-1تااا  1مای باشااد کااه در هاار تکاارار اعااداد  
نشااان  nتااا  1شااوند. اعااداد  تصاادفی در ساالول هااا پخااش ماای 

بااه عنااوان جداکننااده  2n-1 تااا  n+1هنااده کارهااا و اعااداد د
به  n=5به عنوان مثال بردار جواب برای استفاده می شوند.
 باشد.می 1صورت شکل

 مثال عددی .4
به من ور مقایسه دو روش پیشنهادی مثالی اراکه خواهد شاد  

 nها را در سه سطح مختل  از تعداد کار یعنی  که الگوریتم
= 50, 
 Pjکنااد. زمااان پااردازش کارهااا     بررساای ماای  211و  111
باشااد. از  ماای111و 1رای توزیااع یکنواخاات گسسااته بااین   دا

وهااار الگااوی متفاااوت یااادگیری یعناای ناارب یااادگیری ثاباات،   
ناارب یااادگیری افزایشاای، ناارب یااادگیری کاهشاای و باادون در  

وزن یااا  .[3  ن اار گاارفتن اثاار یااادگیری اسااتفاده شااده اساات   
 (50,100)ورت تصااادفی از بااازه  صااهزینااه هاار کااار بااه   

باشااد.  ماای 111شااود و هزینااه تحویاال هاار دسااته  انتخاااب ماای
و  1زمان آماده سازی هر کار دارای توزیاع یکنواخات باین    

بوده و موعد تحویل کارها نیاز باه صاورت تصاادفی از      11
از مجمااوع  مقالااه  آیااد کااه در ایاان   ماای بدساات  (C,0)بااازه

: 2جدول 

 نتایج

111
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ساازی باه    آمااده  هاای پاردازش واقعای و میاانگین زماان       زمان
 معرفاااای 1جدول اسااااتفاده شااااده اساااات.   Cعنااااوان تخمااااین  

بیااانگر نتااایج اجاارای    2پارامترهااای دو الگااوریتم و جاادول   
 .باشدها میالگوریتم

 نتـایج  .5
پای بارد کاه بارای حال      توان  سه نتایج دو الگوریتم میاز مقای

باشد  تر می زمان اجرای الگریتم ژنتیک کموه  این مسأله اگر

  ولااای مقااادار تاااابع هزیناااه مطااارح شاااده، بااارای الگاااوریتم  
کااه ونااین  باشااد. ضاامن ایاان  تاار ماای سااازی تبریااد مناسااب  شاابیه

کار رفته برای اثار یاادگیری     روندی در هر وهار الگوی به
 .باشااااااااااااااااااااااااااااااااااااد برقاااااااااااااااااااااااااااااااااااارار ماااااااااااااااااااااااااااااااااااای
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1.  INTRODUCTION 

Support for virtual circuits is one of the basic services 

provided by both existing and future high-speed 

communication networks. In order to use the network 

(say, transmit video signal from one point to another) the 

user requests a (virtual) circuit to be established between 

these points. Although the rate of information flowing 

through such a circuit might vary in time, the network has 

to guarantee that the circuit will support at least the bit 

rate that was agreed upon during the connection 

establishment negotiations. This guarantee is imperative 

for correct operation of many of the services, including 

constant bit-rate video and voice transmission. In other 

words, establishing a connection corresponds to reserving 

the requested bandwidth along some path connecting the 

end points specified by the user.  

It is important to develop online strategies for virtual 

circuit routing that lead to provably efficient bandwidth 

utilization. The problem appeared to be especially hard 

when the duration of each virtual circuit is a priori 

unknown.  

2.  ONLINE ROUTE ALLOCATION 

 In this section, we describe the online strategy for routing 

virtual circuits whose lifetime (duration) is a priori 

unknown. The fact that each connection has an associated 

lifetime that is a priori unknown is modeled by assuming 

that the algorithm receives two types of requests online: '' 

initiate connection'' and '' '' terminate connection''. The 

''online connection'' request is defined by a 

tuple                  , where             are the 

source-sink pair and          corresponds to the 

required bandwidth. Request i is satisfied by choosing a 

route      from      to      and reserving capacity      

along this route. Since it will be always normalized the 

requested bandwidth to the total available bandwidth, it 

will be convenient to define 

             
    

    
                                                

After the first j requests are satisfied by the online 

algorithm the relative load on edge e is defined by  

      ∑      

             

                                        

We use the standard definition of competitiveness to 

analyze online algorithms. An algorithm is said to be c-

competitive if for every sequence σ of incoming requests, 

                                                        

where OPT is the optimal offline algorithm. 

    Our result asserts that this problem can be solved in 

polynomial time with a simple adaptation of Dijkstra’s 

algorithm. In fact, we are able to solve the following 

problem for every bound       . 

 

A. Preliminaries 

A graph               is given with       and     
 , where      represents the bandwidth capacity 

or         
and       is the reliability of    . The 

input is generated in an on-line fashion and the output is 

scheduling of packets satisfying the capacity constraints at 

the network nodes and edges, and delivering every packet 

in some finite time. We consider on-line scheduling 

algorithms that have access to global information, i.e. 

algorithm knows at any time the state of all the network 

edge and network node buffers, and, of course, past input. 

 

Definition 2.1. The relative load of path      of request j 

is defined such as  

     ∑      
   

          

  

Definition 2.2. The reliability of P that the on-line path 

for every request is defined as 

     ∏  
   

              

Definition 2.3. P is called a most reliable path if      is 

maximum among all s-t paths.  

Maximum Reliability and Minimum Sum Load 

in Constraint Problems 
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B. Routing Algorithm 

    In this section, in both the reliability and the optimal 

path.In the first problem, we want to find a most reliable 

path for online request j and in the second problem; we 

compute the shortest path for allocating to online 

connection which is reliable path. 

In order to design the algorithms to solve these problems, 

we have selected the algorithm by Dijkestra [1]. 

The algorithm and possible applications of this problem 

are given in following. 

 

Problem 1. In this problem, we choose a most reliable 

path P among all s-t paths that the summation relative 

load of them is bounded by A. Hence, the above problem 

can be stated as follows: 

                    
                  

     
We can consider the cost of an edge    {     } to be 

                        if          and 

                          
 

      
 , otherwise. Then 

computing a most reliable path is equivalent to computing 

a shortest path (using the newly defined cost function). 

Therefore, a most reliable path can be computed in time 

using the algorithm of Fredman and Tarjan [5]. A brute 

force algorithm for solving the constraint most reliable 

path problem (CMRP) is to compute all the most reliable 

paths and select one of them that satisfy       . 

However, the number of most reliable paths may be 

exponential. In this section, we introduce shortest path 

network (SPN) [7] and employ arbitrary algorithm for 

computing CMRP in this network. 

   The shortest path network SPN is a directed graph 

where its vertex set is a subset of V and its arc set consists 

of all ordered pairs       such that   is the predecessor 

of   on some shortest s–t path in G. The concept of 

shortest path network was proposed in [11] as a data 

structure to improve network optimization algorithms. 

The following theorem is immediate 

   Theorem 2.1. [7] The SPN of G (with respect to newly 

cost) is unique and can be computed in time     
      . 

     Theorem 2.2. A most reliable constraint path to route 

online request from s to t in G can be computed in     
       time by first constructing the SPN [7] and then 

compute a most reliable constraint path in SPN with the 

assumption       by using the algorithm [3]. 

 

Problem 2. In this part, we have to choose path      for 

every request j that simultaneously minimize sum of link 

bandwidths and also reliability condition. Therefore, the 

LP form of this problem is 

                   
                  

   . 

The following theorem can be proved employing the 

techniques of [3]. 

Theorem 2.3. Algorithm 1 can be used to achieve 

        competitive ratio with respect to load    
      .□ 

Theorem 2.4. The running time of Algorithm 1 is     
      . The resulting path P of the algorithm for every 

request is a most reliable path that has minimum sum 

relative load. 

   Proof. It is clear that we employed the modified 

Dijkestra’s algorithm [4].□ 
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𝐹𝑜𝑟 𝑒𝑎𝑐ℎ 𝑙  𝐸 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑡𝑒 𝑏𝑙 𝑗  𝑏 𝑗 /𝑢 𝑙 ; 
𝐹𝑜𝑟 𝑒𝑎𝑐ℎ 𝑙 𝑙𝑒𝑡 𝑥𝑙 𝑗  𝑥𝑙 𝑗 −    𝑏𝑙 𝑗 ; 
𝐹𝑖𝑛𝑑 𝑡ℎ𝑒 𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠𝑡 𝑝𝑎𝑡ℎ 𝑃𝑗  𝑢𝑠𝑖𝑛𝑔 𝑒𝑑𝑔𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒𝑠  

𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒𝑙 𝑗  𝑧𝑥𝑙 𝑗 − 𝑧𝑥𝑙 𝑗−    𝑙  𝑃𝑗  𝑟𝑙 𝑗 < 𝐵; 

𝐹𝑜𝑟 𝑒𝑎𝑐ℎ 𝑙  𝐸 𝑑𝑜{ 
                    𝑖𝑓 𝑛𝑜 𝑠𝑢𝑐ℎ 𝑎 𝑝𝑎𝑡ℎ 𝑖𝑠 𝑓𝑜𝑢𝑛𝑑; 
                    𝑡ℎ𝑒𝑛 𝑟 ≔ 𝑓𝑎𝑖𝑙; 
                   𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒  𝑙 ∉ 𝑃𝑗   𝑥𝑙 𝑗  𝑥𝑙 𝑗 − 𝑏𝑙 𝑗 ; 

                   𝑡ℎ𝑒𝑛 𝑟 ≔ 𝑠𝑢𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠; 

Algorithm 1 

Input: 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡 𝑠 𝑗  𝑡 𝑗  𝑏 𝑗   𝐺 𝑏   𝑋 𝐵; 
Output: 𝑥𝑙 𝑗  𝑓𝑜𝑟 𝑒𝑎𝑐ℎ 𝑙  𝐸; 
Begin 

         } 

End. 
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Solving Single Machine Sequencing to Minimize 

Maximum Lateness Using Mixed Integer 

Programming 
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Abstract: Despite existing various integer programming for sequencing problems, there’s not enough 

information about practical values of these models. This paper considers the problem of minimizing 

maximum lateness with release dates and presents four different mixed integer programming (MIP) 

models to solve this problem. We generate a set of test problems in an attempt to solve the 

formulations, using CPLEX software. According to the computational results, a detailed comparison 

between proposed MIP formulations is reported and discussed in order to determine the best 

formulation which is computationally efficient and structurally parsimonious to solve the considering 

problem. 
Keywords: Single machine scheduling; Mixed integer programming; Maximum lateness; Release date  
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1.  INTRODUCTION 

Pinedo and Hadavi [1] state that single machine 

environment is so simple and often considers properties 

that neither machines in parallel nor machines in series 

have. The single machine environment is a special case of 

all other ones and the results obtained from single 

machine models provide a basis for heuristics that are 

applicable to more complicated machine environments. 

There are only few recent papers which focus on 

optimization formulations in the scheduling area ([2], 

[3]).So, in this paper we focus on single machine lateness 

problem. This problem is solved using four different MIP 

formulations. 

2.  FORMULATION OF LATENESS PROBLEM 

In this section we propose four MIP formulations 

which are used to solve a single machine lateness problem 

with release dates. In these formulations   ,    and    are 

defined as processing time, due date and release date of 

job j, respectively. There are two key variables used in the 

following formulations which are sequence-position and 

precedence variables. Sequence-position variable (   ) is a 

binary variable that is 1 if job i is assigned to position k or 

0 otherwise. Also precedence variable (   ) is a binary 

variable that is 1 if job i is scheduled before job j and is 0 

otherwise.   is a common variable in minimizing 

maximum lateness formulations, N indicates the number 

of jobs, M is a big number and    equals lateness of job j. 

A.  Sequence-Position model (SP) 

In this formulation the key variable is sequence-

position that determines which job is chosen for each 

position. 

                        (1.1) 

s.t:  

∑     

 

   

               
 

(1.2) 

∑      

 

   

               
 

(1.3) 

∑  ∑     ∑   

 

   

 ∑               

 

   

   

   

 

   

 

 

(1.4) 

∑  ∑     ∑    ∑       

 

   

 

   

 

   

     

 

   

 
 

(1.5) 

                    (1.6) 

                                      (1.7) 

 

B.  Disjunctive Model (DJ) 

This model has two key variables that are     and   . 

    and    are binary and integer variables which illustrate 

the precedence and start time of the jobs, respectively. 

                        (2.1) 

s.t:  

          (     )                   (2.2) 

                                    (2.3) 

                     (2.4) 

                        (2.5) 

                 (2.6) 

                                    (2.7) 

 

C.  Linear Ordering model (LO) 

There exists precedence variable in LO model just like 

previous one. 

                         (3.1) 

s.t:  

                                  (3.2) 

                                  

   
(3.3) 

                        (3.4) 

                        (3.5) 

        (     )                (3.6) 

∑     

 

   

 ∑   

 

   

                
 

(3.7) 

   ∑     

 

   

 ∑   

 

   

                 
 

(3.8) 

                         (3.9) 

                              (3.10) 

D.  Hybrid model (HY) 

It’s kind of synthetic model which consists of 

precedence and sequence-position variables. A set of 

constraints is needed to ensure that the two sets of 

variables are consistent. 

                        (4.1) 

s.t:  

∑     

 

   

               
 

(4.2) 

∑     

 

   

               
 

(4.3) 

    ∑                                 

   

   

 

 

(4.4) 

∑  ∑     ∑  

 

   

 ∑                 

 

   

   

   

 

   

 

 

(4.5) 

   ∑     

 

   

 ∑  

 

   

                    
 

(4.6) 

                    (4.7) 

                                            (4.8) 

3.  TEST PROBLEMS AND EXPERIMENTS 

Generating data sets in the condition that the solution 

procedure is most severely challenged should be 

considered. We adopt the idea of generating data sets 

based on the researches presented by Abdul-Razaq et al. 

[4]. 
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4.  COMPUTATIONAL RESULTS 

To compare the different proposed formulations, we 

look at the number of explored nodes, computational time 

and the number of test problems solved in 3600s. Results 

of the runs are summarized in Table 1. 

We first used test problems containing 10 jobs and the 

number of jobs has been increased in each step. Among 

these formulations, unlike SP, HY consumes more time to 

find the optimal solutions  

In size of 15 jobs, HY is so weak to solve the problems 

and in size of 20 jobs, LO couldn’t solve any of the test 

problems and DJ was able to solve fewer than half of the 

problems. So, we dropped them from consideration and 

proceeded to larger problems to observe the performance 

of SP formulation. 
TABLE 1 

SUMMARY OF COMPUTATIONAL RESULTS  

P
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es 

10 SP 40 1.1 0.23 1.8 104.9 

10 DJ 40 1.5 0.91 2.5 2528.9 

10 LO 40 1.8 0.84 6.7 2367.3 

10 HY 40 4.8 1.98 8.9 4243.9 

15 SP 40 1.2 0.58 2.6 672.6 

15 DJ 40 12 1.39 2276.6 1610132 

15 LO 40 182.6 3.42 964.4 162218 

15 HY 35 129.1 36.0 770.0 37783.1 

20 SP 40 1.885 0.72 12.7 3830.2 

20 DJ 14 485.2 3.65 2141.5 2855943 

30 SP 40 3.0 1.11 11.7 1926.9 

40 SP 38 10.6 2.73 11.7 3438.3 

50 SP 38 47.8 6.08 326.5 11268 

Table 2 displays the size of the MIP formulations for 

all of four alternative for n=10, 15 and 20. As Table 2 

shows SP and DJ have the smallest number of constraints 

and variables, respectively. 
TABLE 2 

FORMULATION SIZES FOR FOUR FORMULATIONS 

 Number 

of jobs 

Constraints Variables Integer 

variables 

SP 10 40 112 11 

LO 10 1320 212 111 

DJ 10 110 57 11 

HY 10 940 202 11 

SP 15 60 242 16 

LO 15 4080 467 241 

DJ 15 240 122 16 

HY 15 3210 452 16 

SP 20 80 422 21 

LO 20 9240 822 421 

DJ 20 420 212 21 

HY 20 7680 802 21 

5.  CONCLUSION 

We tested four different MIP formulations for 

minimizing maximum lateness in a single machine using 

software CPLEX. Among the four presented formulations 

the formulation which used sequence-position variables, 

namely sequence-position formulation (SP), has the most 

efficient computational time to find the optimal solution. 
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Abstract: In this paper, we develop an approach in network revenue management problem, focused on hotel industry. The 

objective is to determine the booking price for the next 350 dates (one year) in advance, as well as to update them 

periodically. The main difficulty with determining the optimal solution of multiple-night stay is caused by the huge number 

of products. Each product (customer request for booking) depends on many factors such as duration of stay, arrival and 

departure dates, day of week and season. The key idea in this approach is to decompose the multiple-night stay problem into 

single-night ones. To do so, we need to estimate the effective arrival rate for each individual date by considering the effects 

of other dates. In fact, “customer loss” of a specified date may be due to the features of other dates. Therefore first we 

calculate the probability of customer loss, which can be categorized into two groups: (a) because of room shortage of at least 

one date of customer request; and (b) because of high price. By calculating the probability of these events and their effect on 

the potential customer appearance rates, we estimate the effective arrival rate of each date individually. We develop an 

algorithm to estimate the effective arrival rate of each individual date based on historical data base. At last, we develop a 

single leg rolling horizon model to obtain the suitable booking price in a timely manner, within the framework of dynamic 

programming. By sequentially solving the developed models, an appropriate booking price of different dates are obtained  

Keywords: revenue management; dynamic pricing;network management; hotel industry 
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1.  INTRODUCTION 

The majority of published papers focusing on the 

application of revenue management in hotel industry are 

developed based on the possibility of single night stay. 

According to Weatherford [1], taking the length of stay 

into account in hotel revenue management, can increase 

revenue by as much as 2.94% which results in huge 

saving.  

There exists a very rich “network revenue management” 

literature, especially in the airline industry. However, 

according to Talluri and Van Ryzin [2] not necessarily 

exact optimization methods can be found for practical 

purposes. In fact, many optimization methods use various 

categories of approximations. Achieving a good balance 

between the quality of approximation and efficiency is the 

key for a method to be successful. The idea of this paper is 

to decompose the multiple-night stay problem into single 

night ones to be able to make pricing decisions for the 

next 350 days using rolling horizon. Therefore we apply 

dynamic programming approach to obtain a solution with 

a high quality approximation in a timely manner. Since the 

price and number of available rooms in different days 

affect the booking request of other dates, it is necessary to 

consider the problem of multiple-product book. However, 

due to complexity of multiple product approach, in this 

paper we use decomposition method. In fact, the main 

contribution of this paper is to identify the relation 

between different products (dates) and figure out the effect 

of this relationship on the effective arrival rate of 

customers for a specific date. By estimating this effective 

arrival rate of customers we are able to decompose the 

model. Although there are some other dynamic 

programming decomposition approaches in the literature, 

they are mostly focused on the airline industry and most of 

them use capacity control policies, whereas our focus is on 

pricing and in the hotel industry. Liu and Van Ryzin [3] 

model customer choice behavior using dynamic 

programming decomposition approach. In their model the 

customers select among the available itineraries.According 

to Erdelyiand Topaloglu [4], Zhang and Adelman [5] are 

the first to show that an upper bound on the optimal 

expected revenue in the capacity allocation problem can 

be found using dynamic programming decomposition 

approach. Topaloglu [6] develop a dynamic programming 

decomposition approach and apply a new lagrangian 

relaxation to formulate a capacity allocation problem. 

Erdelyi and Topaloglu [7] develop a network revenue 

management to jointly make capacity control and 

overbooking decisions. They show that under some 

conditions the dynamic programming model of the 

network revenue management problem can bedecomposed 

into itineraries. Erdelyi and Topaloglu [4] develop two 

methods based on dynamic programming decomposition 

for making pricing decisions in airline networks, and 

obtained upper bounds on the expected revenue. Aslani et 

al. [8] suggest a decomposition approach to price the 

network revenue management of a hotel. 

2.  PROBLEM STATEMENT  

Consider a hotel with a limited number of rooms. Without 

loss of generality, all rooms are assumed to be the same. 

Passengers request to book a room for single or multiple 

nights. The demand for different dates varies, due to 

different situations and conditions. Consequently, the price 

for different dates also varies accordingly. The objective is 

to set an appropriate booking price in advance for each 

date, in order to maximize the expected hotel revenue.  
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The planning horizon is limited and without loss of 

generality, in our model it is divided into 50 weeks. At the 

beginning of each week, we determine the price of each 

next 350 days individually. Passengers or “potential 

customers” are different as far as their budget (or the 

maximum amount they are willing to pay) is concerned. In 

other words, their reservation prices(as we discuss later) 

are different. Therefore, hotel loses the “potential 

customers” if the booking price is higher than their budget. 

In fact, only a fraction of “potential customers” are willing 

to book a room, which we call it “arrival rate”. 

Furthermore, if we consider the possibility of multiple-

night stay, we lose a fraction of “arrival rate”, because the 

hotel is fully booked or has a higher price for at least one 

date during the customer length of stay. We call the 

remaining part “effective arrival rate”. It is assumed the 

number of potential customers follows a Poisson process, 

while its rate depends on the specified date as well as the 

booking price. 

3.  DECOMPOSITION INTO SINGLE-NIGHT PROBLEMS 

As mentioned before, in the integrated model, we need to 

categorize the customers based on their duration of stay as 

well as their arrival and departure dates. This strategy is 

used widely in the literature. Therefore, the total number 

of categories and decision variables turns out to be very 

large. In our approach however, rather than identifying all 

different categories (or as called product in the literature), 

which are distinguished by the length of stays, arrival and 

departure dates as well as for different periods and events, 

the effective arrival is forecasted for individual dates. 

Therefore, the number of decision variables decreases 

dramatically. 

A.  The Proposed Approach 

B.  Probability of Customer Loss 

C.  Estimating the Effective Arrival Rate 

D.  Model With Effective Rate 

4.  NUMERICAL EXAMPLE 

To illustrate the proposed approach, we present a 

numerical example. Consider a hotel with 60 rooms. We 

need to update the booking price for June 15th. This 

specified date is in the third week from the end of 

planning horizon, i.e. t=3. Out of 60 rooms, 57 rooms are 

already booked and 3 rooms are available for that 

specified date. The parameters are as follows 𝑁=60,𝑛=3, 
𝑡=3,𝑅={120,160,180} ,∀𝑡 
𝜆𝑡(120)=4,𝜆𝑡(160)=2,𝜆𝑡(180)=1. We need to find out 

the effective arrival rate of June 15th. To do so, first we 

figure out the probability of customer loss because of 

room shortage. According to the algorithm, the closest 

dates to June 15th that the hotel is fully booked are 

marked. Suppose that the 
TABLE 1 

BOOKING PRICES ASSIGNED TO THE DIFFERENT DATES WITHIN LIST L 

Days of June included in list 14 15 16 17 18 

L  

 

Booking prices set this week  

 

180 - - - - 

Booking prices set last week  

 

160 120 120 180 160 

TABLE 2 

DISTRIBUTION FUNCTION OF 𝐹𝑡(𝑛) FOR MULTIPLE NIGHT PROBLEM 

Available room number n 

T 0 1 2 3 

0 0 0 0 0 

1 0 114.1592 

 

172.5621 

 

209.7372 

 

2 0 153.2311 

 

305.7262 

 

339.5057 

 

3 0 169.1166 

 

328.1389 

 

849.9852 

 
 

 

marked dates are d1=13th and d2=19th of June. Based on 

the hotel database we can estimate the required 

probabilities as follows:  
* Customer request just includes June 15th and 13th = 0.07=𝑝𝑑,1  

*Customer request just includes June 15th and 19th = 0.05=𝑝𝑑,2  

*Customer request includes June 13th, 15th and 9119th = 0.02=𝑝𝑑,3  

5.  CONCLUSION 

We developed an approach to figure out the suitable booking 

price for the upcoming dates of a hotel within a timely manner 

by considering the multiple-night stay of customers. To develop 

the model, first we introduced an algorithm to estimate the 

effective arrival rate for each individual night, based on the 

calculation of different categories of customer loss, caused by 

the high price or room shortage of other dates. Then, we 

decomposed the network revenue management model into single 

leg models using the estimated effective arrival rates. We 

developed the rolling horizon single-leg model in the framework 

of dynamic pricing. The numerical example clarified the model.  

There are several directions for the future research. One can 

consider overbooking in the model. Since cancellation and no-

shows are the critical parts of revenue management in hotel 

industry, considering the concept of overbooking in the model 

can increase the efficiency of the approach. Other direction is to 

extend the model to a general network. In this paper we 

considered the problem for hotel industry which has a specific 

category of network, though one can adjust this approach to a 

general one. Finally, one can consider different category of 

rooms (products) for the hotel. As such, since this is a new 

approach in the field of network revenue management, there can 

be several extensions to the model and definition of the problem. 
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 سازی نامقید اصالح شده برای حل مسائل بهینه BFGS  یک روش
 hosein_zare_68@yahoo.com ،یزد، دانشگاه ریاضی کاربردی دانشجوی کارشناسی ارشد ، *حسین زارع

 hosse_m@yazd.ac.ir ،یزد، دانشگاه کاربردی عضو هیئت علمی گروه ریاضیی، سید محمدمهدی حسین

ها دستیابی به همگراییی   ی اصلی طرح آن های کارا در حل مسائل نامقید هستند که انگیزه ی از روش ا های شبه نیوتن دسته روش چکیده:

ن و وارون آن در هرگام باشد. عالوه بر ایین، از  هسیماتریس ی  سریع روش نیوتن، حداقل به طور میانگین است، بدون آنکه نیاز به محاسبه

نییوتن    هیا، معمیو ک کارآمیدتر از روش    ها، نیازی به معین مثبت بودن ماتریس هسین تابع هید  نیسیت، ایین روش    جا که در این روش آن

، از کیارایی بیا تری   ه نییوتن ی شیب ها در حل مسائل نامقید نسبت به سایر روش BFGSاند که روش  های عددی نشان داده تجربههستند. 

شیود. بیه همیین د ییل      با شکست مواجه میی  BFGSبرخی از مسائل، روش برخوردار است. با این وجود نشان داده شده است که در حل 

اصالح شده،  BFGSدر این مقا ه ضمن معرفی یک روش  ، مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است.BFGSاصالح روی روش 

 .گرفته استقرار عددی ، مورد بررسی کالسیک BFGS  کارایی آن در مقایسه با روش میزان

 ، جستجوی خطی، جهت کاهشی.BFGSسازی نامقید، روش  بهینه کلمات کلیدی:

                                                           
*
 ارائه دهنده 

 مقدمه  .1

سازی  بهینه صورت سازی، به های مسائل بهینه بندی یکی از دسته

مقید و نامقید است؛ به این ترتیب که هرگاه متغیرهای تصیمی   

سازی به قید یا قیود خاصی محدود شده باشیند،   ی بهینه مسئله

سازی مقید سروکار داریی  و در یییر ایین     ی بهینه با یک مسأ ه

سیازی نامقیید اسیت. در ایین مقا یه       صورت مسئله از نوع بهینه

نیوتن برای حل مسیائل نامقیید     شبه های توجه خود را به روش

ی نامقیید بیه شیکل     کنی . در حا ت کلی یک مسأ ه معطو  می

 زیر است:

(1)                     nmin{f ( ) | },x x R  

nfکه در آن  : R R وf C 2. 

 جستجوی خطی .2

ی  روش جستجوی خطی یک فرآیند اساسی برای حیل مسیئله  

 شود: ی تکراری زیر بیان می ( است که توسط رابطه1)

(2)                        k k k ,  x x s1  

kی تکرار جاری اسیت و   نقطه kxکه در آن  k ks p   کیه در

ی جهییت  دهنییده نشییان kpبیییانگر طییوم گییام اسییت و kآن

های مختلی    باشد که در روش می kxدر  fجستجوی کاهشی

شود. بیرای مثیام    ای خاص تعیین می جستجوی خطی به شیوه

 kpهییای شییبه نیییوتن، معمییو ک را ببینیید. در روش  [6و  5، 3]

 شود: ی زیر محاسبه می توسط معاد ه

(3)          k k k,      ,     k ,    p H g p H g0 0 0 1 

kکییه در آن kg( )g x  گرادیییان تییابعf درkx  وH0  یییک

nماتریس  n معین مثبت متقارن است وk k
H B
 kBکه 1

باشد و در هر گیام از روش   می kxدر  fتقریب ماتریس هسین

ی ماتریسیی   شیود. عیالوه بیر آن دنبا یه     هنگام میشبه نیوتن به

k{ }Bکند: ی شبه نیوتن زیر صدق می در معاد ه 

(4)                     k k k , B s y1  

kکه در آن  k k y g g1ی سیکانت   ( به معاد یه 4ی ) . معاد ه

kBنیز موسوم است. توجه داری  که بدست آوردن  از طریی    1

؛ [11]پذیر نیست ی سکانت به طور منحصر به فرد امکان معاد ه

دهید کیه    ی خطیی میی   معاد ه n( تشکیل یک دستگاه 4زیرا )

kBتعداد مجهو ت آن با توجه بیه متقیارن بیودن     ، برابیر بیا   1

n(n )1  است.  2

 ی شبه نیوتنها روش .3

kBیک راه مناسب برای تعیین  ی  حل مسیئله  kBاز طری   1

 سازی زیر است: مینیم 

(5)                                

k

T

k k

min
s.t.

       
    






B B

B B
Bs y

  

Tبه طوری که 
k k s y . بیا در  [12]معیین مثبیت اسیت    kBو 0

kBرا بیرای تعییین    DFPنظر گرفتن نرم فروبینیوس، روش  1 

( است. چنانچه قرار 5ی ) داری  که جواب منحصر به فرد مسئله

kدهییی   k
H B
بییه صییورت زیییر بدسییت  DFP، آنگییاه روش 1

 آید: می

(6)             
T T

k k k k k k
k k T T

k k k k k

   
H y y H s s

H H
y H y y s

1  
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(7)       
T

k k k k k k
k k T

k k k k

( )( )

( )


 
 



s H y s H y
H H

s H y y
1  

 و

(8)      T T T
k k k k k k k k k k k( ) ( )    H I s y H I y s s s1  

Tکییه در آن 
k k k  y s1( بییه ترتیییب 8( و )7هییای ) . فرمییوم

نیوتن  شبهوش رهستند.   BFGSو  SR1های  ی روش کننده بیان

ی برویدن، از ترکیب محیدب دو روش   دیگری موسوم به خانواده

 DFP  وBFGS تحییت شییرایطی، همگرایییی شییود.  حاصییل مییی

یید توجیه   با اسیت؛  ثابت شیده  BFGSموضعی و سراسری روش 

بیه   BFGSنشان داده شیده اسیت کیه روش     [9]در داشت که 

سازی نامقید بیا توابیع هید      مسائل بهینه برخی در حلتنهایی 

اصالح  BFGSتعدادی روش  شود. نامحدب با شکست مواجه می

معرفیی   [10 ،7 ،1]شده برای حل مینیم  سازی نامحیدب در  

 اند.  شده

 اصالح شده BFGSروش یک   .4

 به صورت  اصالح شده BFGSاین مقا ه یک روش  در

(9)             
T T

k k k k k k
k k T T

k k k k k

 

 
  

B s s B y y
B B

s B s s y
1  

 که در آنکنی   معرفی می

(10)                    

k
k k k

k

k k k k k

k k k k k

 ,

[f ( ) f (  )]

(g( ) g(  ))

 
 

    

   

y y s
s

x x p

x x p s

2

2  

، میورد مقایسیه و   کالسیک BFGS  با روش را آنمیزان کارایی  و

 با در نظر گرفتن تابع برای مثام  .دهی  بررسی قرار می

f ( (x y ) ( x x y xy y ))

( ( x y) ( x x y xy y ))

        

      

2 2 2

2 2 2

1 1 19 14 3 14 6 3

30 2 3 18 32 12 48 36 27
 

)ی بهییییین آن  کییییه نقطییییه , )  x 0 انتخییییاب اسییییت و 1

.پارامترهای , ,c     4 30 5 10 kشرط توق  با  10  g ،

 . ای  نتایج زیر را به دست آورده
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 پیمایش معکوس با شرط آرمیژو

 روش
# f  #f  k  kx  

نقطه 
 شروع

-- -- -- F   400
300  

BFGS 

78 022 78  .
.

1 8000
2 0000   8

540  

53 887 53  .
.

0 0000
1 0000

 

 

 400
300  

MBFGS 

03 837 03  .
.

0 0000
1 0000
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540  
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 VRPبررسی کارایی یک روش حل ابتکاری برای مسائل 

 shafaei@gut.ac.ir ،گلپایگان، دانشگاه مهندسی صنایعگروه عضو هيأت علمي  ،* ابوالفضل شفائی

 

ارائه شده است با هم مقایسه می شود. روش  VRPدر این مقاله دو روش حل ابتکاری که برای حل مسائل  چکیده:
شناخته شده ای است که قبال توسط کالرک  ارائه شده و روش ابتکاری دوم روشابتکاری اول توسط خود مولف قباًل 

است. برای مقایسه این دو روش ابتدا هر دو روش به صورت یکسان توسط یک برنامه نویس، کد  و رایت، ارائه شده
مسئله که به صورت تصادفی توليد شده اند توسط این دو الگوریتم حل شده و زمان و کيفيت  592نویسی شده و سپس 

 جواب آنها با همدیگر مقایسه شده است.

   روش آریا، روش کالرک و رایت  بررسی کارآیی،، الگوریتم هيوریستک، VRP کلمات کلیدی:

                                                           

 *ارائه دهنده
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  مقدمه .1

يللر خ للی همللواره یيايللدگيهای خللا    غحللل مسللائل برناملله  
خود را داشته است. ابعلاد ایلن مسلائل وقتلی از حلدی بلا تر       

هرچله ابعلاد   می رود، حلل دسلتی آنهلا بسليار زملانبر شلده و       
آنها افزایش یابد، تقریبا غيلر ممکلن خواهلد بلود. بلرای رفلع       
این معضل در دهه های اخير بسته های نرم افلزاری بسليار   

الگوریتم های  متنوعی برای حل این مسائل ارائه شده است.
توسعه داده شلده بله دو دسلته اصللی ق علی و احتملالی  بقله        

جللزو مسللائل روش مللورد بررسللی مللا  [1]بنللدی مللی شللوند. 
مسلللائل   ق علللی  بقللله بنلللدی ملللی شلللوند. از  لللر  دیگلللر      

 هللارد دسللته بنللدی شللده  NP-hardمسلليریابی جللزو مسللائل  
 و یافتن جواب بهينه وقتی ابعاد مسئله بزرگ ملی شلود،   [2]

 مسليریابی حلل مسلائل    دربله هملين دليلل     خواهد بود.دشوار 

عمدتا به سراغ روشهای هيوریستيک و متاهيوریستيک ملی  
  روند.

روشللهای هيوریسللتيک نيللز خللود بلله دو دسللته ای للاد کننللده و  
در این مقاله روش اولی که  [3]بهبود دهنده تقسيم می شوند.

شمسللی توسلط نگارنللده و آریلانواد  توسللعه داده    07در دهله  
و روش  [4]( از نللوا ای للادی بللوده  iشللده اسللت  روش آریللا 

دوم که توسط کالرک و رایت توسعه داده شده است از نلوا  
 ای اد کننده و بهبود دهنده می باشد، باهم مقایسه شده اند. 

روشهای ای اد کننده از اهميت خاصی برخوردار هستند. از 
آن لللایی کللله بسلللياری از روشلللهای دقيللل  و هيوریسلللتيک و    

ليله قابللل  متاهيوریسلتيک بهبلود دهنلده نيازمنللد یلک جلواب او     
قبللولی مللی باشللند، لللیا روشللهای ای للاد کننللده کلله بتواننللد در     
حداقل زمان ممکن جواب قابل قبول و نزدیک به بهينله ایلی   
را ای للاد کننللد مللورد توجلله برناملله نویسللان و م ققللين مللی       

 باشند. 
 

 معرفی اجمالی روش آریا .2
همانگونه کله اشلاره شلد، روش آریلا یلک روش ای لاد کننلده        

برای حل مسائل جنرال مسلير یلابی، ابلداا شلده     می باشد که 
برابللر وسللایل حمللل و  5اسللت. در ایللن روش ابتللدا بلله تعللداد 

نقل شاخه ای اد می شود. برای ای اد شاخه فاصلله بلين گلره    
ها را بله صلورت سلعودی مرتلد کلرده و از ابتلدای ليسلت،        
اولين مسير را به شلاخه اول تصصليم ملی دهليم. بله هملين       

بعدی را به شاخه های بعلدی تلا کلل شلاخه     ترتيد مسيرهای 
ها اوللين مسلير خلود را دریافلت کننلد. در مرحلله بعلد  لول         
شللاخه هللا م اسللبه کللرده و شللام ایللی کلله کمتللرین فاصللله را   
دارد جهت تصصيم مسير کمترین بعدی انتصلاب ملی شلود.    
بعد از تصصليم مسلير م لدد  لول مسلير کليله شلاخه هلای         

ل شللاخه بللرای تصصلليم م اسللبه شللده و م للدد کمتللرین  للو
بعدی انتصاب می شلود. ایلن عملل آنقلدر تکلرار ملی شلود تلا         
کليه مسيرهای بين گره هلا بله یکلی از شلاخه هلا اختصلا        
یابد. بعد از این مرحله نوبت به اتصال دو به دو شاخه ها و 
تشللکيل حلقلله هللا مللی رسللد. بللرای ایللن من للور، فاصللله بللين    

خه ها بدست آورده آخرین گره های هر شاخه را با دیگر شا
و ابتللدا دو شللاخه ایللی کلله گللره هللای انتهللایی آنهللا کمتللرین         
فاصله را بلاهم دارنلد بله هملدیگر وصلل ملی کنليم. ایلن کلار          
نيز م دد ادامه یيدا می کند تا تمام شاخه ها دو به دو بله هلم   

وصل شوند. جزئيات دقيقتر ایلن الگلوریتم را ملی توانيلد در     
 یيد. مالح ه فرما [4]منبع شماره 

 
 

روش کالرک و رایت نيز روش شلناخته شلده ایلی اسلت کله      
 می توانيد آن را مالح ه کنيد. [5]و  [4]در منبع شماره 

 
 روش تحقیق .3

بللرای مقایسلله ایللن دو روش، از یللک برناملله نللویس خواسللته  
شللد تللا بلله  للور همزمللان و بللا یللک روش برناملله نویسلللی         
الگلوریتم هللر دو روش را بلله کللد تبللدیل کنللد. سللپس اقللدام بلله  
توليد مسائل تصلادفی در انلدازه هلای مصتللف از ن لر تعلداد       
گللره هللا و همانللين تعللداد وسللایل حمللل نقللل شللد. ایللن مسللائل  

مسئله ای اد شلد. در   295ی شده و در نهایت تعداد دسته بند
مرحللله بعللدی تمللام مسللائل بللر روی یللک دسللتگاه کللامپيوتر      
توسط هر دو الگلوریتم کله کلد نویسلی شلده بودنلد حلل شلد و         
نتایج این حل از ن ر سرعت رسليدن بله جلواب و هلم چنلين      
کيفيت جواب ای اد شده با یکدیگر مقایسه شدند. ت ليل نتلایج  

سليها حلاوی نکلات قابلل تلوجهی بلود کله در  یلل بله          این برر
نتلایج کاملل تلر ایلن مقایسلات در منبلع        آنها اشاره شده اسلت. 

 در دسترس می باشد. [5]شماره 
 

 . نتایج حاصل از تحقیق 4
بررسی نتایج حا  از حل مسائل نمونله نشلان ملی دهلد کله      
روش آریللا از ن للر زمللانی برتللری م لقللی نسللبت بلله روش    

% ملللوارد سلللرعت 95دارد و تقریبلللا در رایلللت و کلللالرک 
رسيدن به جواب بسيار بلا  ملی باشلد. للیا الگلوریتم آریلا را       
ملی تللوان بله م ققينللی کله بلله دنبلال صللرفا یلک جللواب قابللل      
قبول اوليه برای توسعه الگوریتمهای خود می باشند توصليه  
کللرد. در جللداول  یللل مقایسلله زمللانی و  کيفيللت جوابهللای دو 

  ت.روش آورده شده اس
 

تعللللللداد 
سللللروی 
س 

 گيرنده

تعداد 
مسللللئ
لللللللللله 
حلللللل  
 شده

 برتری کيفی  جواب( روش برتری زمانی روش

 CWروش  Arروش  CWروش  Arروش 

 درصد تعداد
تعدا
 د

درص
 د

تعدا
 د

درص
 د

 درصد تعداد

90 25 25 077
% 

0 7% 10 07
% 

15 07% 

80 25 25 077
% 

0 7% 11 00
% 

14 20% 

70 25 25 077
% 

0 7% 07 07
% 

02 07% 

07 52 52 077
% 

7 7% 2 57
% 

57 07% 

27 52 52 077
% 

7 7% 0 50
% 

09 00% 

02 52 52 077
% 

7 7% 2 57
% 

57 07% 

07 52 52 077
% 

7 7% 0 00
% 

50 00% 

52 52 57 07% 2 57
% 

0 55
% 

00 00% 

57 52 57 07% 2 57
% 

07 07
% 

02 07% 

52 52 57 07% 2 57
% 

2 57
% 

57 07% 

57 57 02 02% 2 52
% 

2 52
% 

02 02% 

02 02 07 00% 2 55
% 

5 57
% 

05 07% 

07 07 07 077
% 

7 7% 7 7% 07 077
% 
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 3 

59 جمع 
2 

50
7 

95% 52 0% 05 50
% 

50
5 

05% 

 مقایسه دور روش بر اساس تعداد سرویس گيرندگان –( 0جدول  

 
 

تعلللللللللداد 
سرویس 

 دهنده

تعللللداد 
مسللئله 
حللللللللل 
 شده

 برتری کيفی  جواب( روش برتری زمانی روش
 CWروش  Arروش  CWروش  Arروش 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

57 27 52 07% 02 57% 5 0% 00 90% 

02 22 27 90% 2 9% 7 7% 22 077% 

07 07 22 95% 2 0% 5 5% 20 90% 

2 02 02 077% 7 7% 57 50% 02 09% 

0 02 02 077% 7 7% 20 00% 0 05% 

 %05 505 %50 05 %0 52 %95 507 592 جمع

 دهندگانمقایسه دور روش بر اساس تعداد سرویس  –( 5جدول  
 

برتلری م لقلی نسلبت بله      CWمالح ه ملی شلود کله روش    
در  مالح ه می شلود از ن ر کيفيت جواب ندارد.  Arروش 

، بللا تعللداد سللرویس دهنللده یللایين و تعللداد سللرویس گيرنللده     
 برتری م سوسی دارا می باشد.  Ar روش 

نکته دیگری که باید ملورد توجله قلرار گيلرد، ایلن اسلت کله        
جللواب بهتللر، برتللری   تعللداد از ن للر CW هرچنللد روش 

نشللان مللی دهللد، امللا کيفيللت جوابهللای توليللد شللده توسللط ایللن    
% بهتللر 05.2بلله  للور متوسللط   Arروش نسللبت بلله روش 

 % مللی باشللد. 55اسللت کلله ایللن مقللدار در بهتللرین شللرایط     
چنلدان   CWکيفی جلواب روش   مشاهده می شود که برتری

چشم گير و م ل  نيست. از  ر  دیگر سرعت رسيدن بله  
 % بهتر از روش 00به  ور متوسط  Arجواب در روش 

CW  ميباشد 99می باشد و در بهترین شرایط این مقدار %
که ایلن برتلری بلر خلال  برتلری کيفلی جلواب، قابلل توجله          

ا بلرای  ر Arبا عنایت به ایلن م للد ملی تلوان روش      است.
در کمتللرین زمللان  فللیکي یللک جللواب اوليلله قابللل قبللول توليللد 

 توصيه کرد. 
 

 . تقدیر و تشکر 5
نویسنده مقاله از معاونت یووهشلي دانشلکده فنلي و مهندسلي     
گلپایگان بصا ر فراهم نمودن هزینه هاي یروژه براي ان لام  

 این ت قي  تشکر و قدرداني مي نمایند.
 
 . مـراجع 6 
ص رائيان، " توسعه روش جست وی هماهنگی در حل مسائل ا. رستگار، ر.  [0]

بهينه سازی: م العه موردی در زمان بندی توليد ماشين آ ت موازی" یووهشهای 
-20شماره اول، دانشگاه بوعلی سينا،    -مهندسی صنایع در توليد، سال اول

 0595، بهار و تابستان 00
 0500 ,دانشگاه بوعلی :همدان ,الگوریتمهای فرا ابتکاری ,یرویز فتاحی [5]
 ,بهينه سازی ترکيبی و الگوریتم های فراابتکاری" ک. عشقی، م. کریمی نسد،" [5]

  0590 ,انتشارات آ رین مهر :تهران
 

 ",ارائه یک الگوریتم هيوریستيک برای مسائل مسيریابی" ,ا. شفائی، م. آریانواد [0]

علم و صنعت  دانشگاه ,.دیارتمان مهندسی صنایع ,یایان نامه کارشناسی ارشد
 .0500 ,ایران

و بررسی کارآیی یک  VRP مروری بر مسائل " ,ا. قانع دست ردی، ا. شفائی  [2]
دانشگاه فنی  ,.دیارتمان مهندسی صنایع ,یایان نامه کارشناسی ",روش حل ابتکاری
 .0595 ,و مهندسی گلپایگان

                                                           
i
احرتام مرحوم دکرت آریا  این روش به -  

 تسشده ا نام گذاریروش آریا نژاد 
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  A New Approach for Solving Stochastic Multi-Objective Linear Fractional 

Programming Problem 
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Abstract. In this paper we study the solution procedure for stochastic multi-objective linear fractional 

programming (SMOLFP) problems. First we show that, there is an equivalent multi-objective linear 

programming problem for SMOLFP problem with stochastic number coefficients and normal random variable in 

objective functions and constraints. Then we use fuzzy set theory approach for achievement of the highest 

membership value of each fuzzy goals defined for the fractional objectives.  
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1
 Corresponding  Author 

1.  INTRODUCTION 

Linear fractional programming (LFP) problems have 

attracted considerable research and interest, since they are 

useful in production planning, financial and corporate 

planning, health care and hospital planning. The research 

and application have concentrated mainly on fractional 

programming (see [1]). 

Charnes and Kooper have proposed their method on 

transforming LFP to an equivalent linear program, [5] and 

Bitran and Novaes is used to solve LFP by solving a 

sequence of linear programs only recomputing the local 

gradient of the objective function, [2]. Also some aspects 

concerning duality and sensitivity analysis in LFP was 

discussed by Bitran and Magnanti, [3] and Singh in his 

paper made a useful study about the optimality condition 

in LFP [8]. In real physical world, the coefficients of 

objective functions are not usually a constant but they are 

mostly in the form of stochastic coefficients. Dantzig [6] 

have proposed linear programming models with stochastic 

objective functions. Fuzzy multi-objective linear 

programming, first proposed by Zimmermann [9]. 

Hulsurkar et al. [7] applied fuzzy programming to multi-

objective stochastic linear programming problems. In this 

paper, we solve the SMOLFP on using probability 

maximization model, and Zimmermann's min operator 

converts to a single objective and then we solve this 

problem. 

2.  PRELIMINARIES ON (SMOLFP) PROBLEM 

We consider MOLFP problem involving random variable 

coefficients in objective functions and right-hand side of 

constraints. SMOLFP are formulated as (for 

 ): 

 

 

 

 

where , ,  are scalars, 

, are normal random variables mutually 

independent,  are also normal 

random variables also for each observed value ω, 

 , are concave and  are positive 

and convex. 

First we replace the constraints with the probability forms 

by considering aspiration level  

. The problem can be converted to: 

 

 

 

where  is the  row vector of A and  is the  

element of   . Considering distribution functions of 

random variables   by  

, the  constraint in (2) can be 

rewritten as: 

 

 

 

 

where   means a pseudo-inverse function 

corresponding to  defined 

as . Set 

; then problem (2) can be 

transformed in to the following equivalent problem: 
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where . Let DM determines the 

satisficing levels  for all the objective 

functions, as follows: 

 

 
Since is positive for all  and all 

, then relations (3.1) are converted to 

 

 

where   is the cumulative distribution function of 

standard normal. Since   is increasing, we solve the 

following problem, instead of problem (4): 

 

 

 

In (5), if we use Charnes and Cooper [5] variable 

transformation y = tx and Chakraborty and Gupta [4] 

transformation 

 
Then we see that , obviously. So we can obtain an 

equivalent MOLP problem as:  

 

 

Feasible region transform as follow: 

 

 

So, applying the method suggested by Zimmermann: 

 
 

Where,  and 

. Therefore, by using 

Zimmermann's min operator the fuzzy model transformed 

to the crisp model:                                         

 

 

 

 

 

 

 
 

If problem (7) has optimal solution , the  

is optimal solution of problem (5). 
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برنامه ریزی اصلی در  مدل یک حل روش بهینه سازی استوار برایارائه 

 زنجیره تامین در شرایط عدم قطعیت
  مهندسی صنایع، دانشگاه یزد گروه عضو هيأت علمی  ،محمدعلی وحدت زاد

 yahoo.com@ebrahimian_ k، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه یزد، *شيادهسيدکميل ابراهيميان 

 مهندسی صنایع، دانشگاه یزد گروه عضو هيأت علمی  یحيی زارع مهرجردی،

 مهندسی صنایع، دانشگاه یزد گروه عضو هيأت علمی  ،محبوبه هنرور

مستقيم و چه غير مستقيم، در برآورده سازی درخواست یک یک زنجيره تامين شامل همه مراحلی است که چه  چکیده:

مشتری نقش دارد. اما آنچه که باید در زنجيره تامين مورد توجه قرار بگيرد، هماهنگی اجزاء مختلف زنجيره با یکدیگر است. 

بيشتر هستند. از این  تهيه، توليد و توزیع، سه هسته اصلی یک زنجيره تامين را تشکيل می دهند، که نيازمند هماهنگی هر چه

مدلها که وظيفه یکپارچگی سطوح مختلف زنجيره را بر عهده دارند تحت عنوان مسائل برنامه ریزی اصلی یاد می شود. در 

، از رویکرد در این مقاله مدلهای برنامه ریزی، عدم قطعيت یک عامل اجتناب ناپذیر است. برای مقابله با عدم قطعيت پارامترها

نشان می دهد که مدل استوار این زنجيره، ضمن اینکه جوابهایی  این مسئلهستوار استفاده می شود. نتایج عددی بهينه سازی ا

 با هزینه کمتر توليد می کند، دارای استواری بيشتری بوده و تغييرات هزینه آن نسبت به مدل قطعی بسيار کمتر می باشد.

 تامين، عدم قطعيت، بهينه سازی استوار برنامه ریزی اصلی، یکپارچگی زنجيره کلمات کلیدی:

                                                           

 *ارائه دهنده

 

 مقدمه .1

مدیریت زنجيره تامين یک مجموعه از روشهایی است که بررای  

یکپارچه نمودن موثرعرضه کنندگان، توليد کننردگان، انبارهرا و   

نيراز بره مقردار     فروشگاهها بکار مری رود، ترا محالرومت مرورد    

مشخص و در زمان معين و در مکران معرين توليرد شرده و بره      

مشتریان عرضه شود تا هزینه های کل زنجيره حداقل شود و در 

 .]1[این حين نياز مشتریان با سطح سرویس بام بررآورده شرود  

برنامه ریزی اصلی زنجيره تامين، تالش می کند ترا بره صرورت    

انبارداری و انتقرال را در ميران چنردین    بهينه تالميمات توليد، 

وظيفه اصلی برنامه ریزی اصرلی زنجيرره    .]2[شریک تراز نماید

تامين، تعيين اندازه توليد و موجودی برای کل زنجيرره ترامين،   

برای توانا سراختن مردل    .]3[در یک دوره ميان مدت می باشد

زنجيررره تررامين ميرران مرردت، بایررد بهينرره سررازیهایی در توجرره 

برنامه ریرزی  ان به توليد، موجودی و توزیع، صورت گيرد. همزم

 د،يتول خالوص در مشترک نيتام رهيزنج یزیر برنامه در اصلی

 .]4[، نتيجه بخش اسرت ازين مورد مواد و هيته ،یموجود ع،یتوز

سرازی، بسرياری از پارامترهرا بره      در دنيای واقعی مسائل بهينره 

مختلفری بررای   رویکردهرای   شروند.  صورت غير قطعی فرض می

رویکررد  يت در این مسائل به کار رفته اسرت.  مقابله با عدم قطع

 مورد توجه محققان قرار گرفتره اسرت.   راًياخسازی استوار  بهينه

 که در این مقاله نيز به مورد استفاده قرار گرفته است.

 

 مرور ادبیات .2

آثار متعددی در زمينه مدیریت زنجيره تامين در مرورد برنامره   

اصلی زنجيره ترامين وجرود دارد کره در مرورد اشرتراک      ریزی 

گذاری اطالعات در زنجيره تامين می باشد. با توجه بره برنامره   

ریزی اصلی زنجيره تامين، برخی نویسندگان مانند فليسرچمن  

و  2001، جایارامان و پيرکرول در سرال   2003و مير در سال 

نمودند  ، مدلهای چند مرحله ای را ارائه2001شاپيرو در سال 

که می تواند به منظور فعاليتهرای برنامره ریرزی هماهنر  در     

مخرال و   .]2[ميان شرکتها و مکانهای چندگانه استفاده شرود 

همکارانش یک الگوریتم هيوریستيک که از برنامه ریرزی عردد   

به عنوان یک قردم اساسری بررای حرل مسرائل       صحيح مختلط

MP پردرو  2012 . در سال]6[بهره می برد را پيشنهاد نمود ،

و همکارانش، در مقاله ای به بررسی مسئله برنامه ریزی اصلی، 

برای یک زنجيره تامين توليرد و توزیرع در صرنایع کاشری بره      

هرای   . در سرال ]7[همراه بازپرسازی متمرکز شرده، پرداختنرد  

سازی استوار بيشتر مورد توجه قررار گرفتره اسرت.     اخير بهينه

ی استوار برای یرک مردل   ساز هنيبهاز  ]8[نپيشوایی و همکارا
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بسته استفاده کردند. با توجه به مرور ادبيات، ترا   تأمينزنجيره 

سازی استوار  به حال مقاله ای در زمينه استفاده از روش بهينه

برای مسائل برنامه ریزی اصلی در زنجيره تامين سه سرطحی،  

مشاهده نشد. لذا برای مقابلره برا عردم قطعيرت  اتری مسرائل       

 کنيم. سازی استوار استفاده می ریزی اصلی از بهينهبرنامه 

 

 توصیف مسئله .3

در این مقاله یک مدل برنامه ریزی اصلی چنرد محالرولی چنرد    

دوره ای در زنجيره تامين مورد بررسی قرار می گيرد. این مردل  

یک مدل برنامه ریزی اصلی زنجيره تامين سه سرطحی، شرامل   

و مراکز توزیع مختلرف   تامين کنندگان متعدد، یک توليد کننده

می باشد. در این مدل شاهد تابع هدفی با هدف کمينره کرردن   

خری پارامترهرا همچرونی ميرزان     هزینه ها و عدم قطعيرت در بر 

خواهيم برود. برا توجره بره اینکره برخری        نهیهز بیضرا تقاضا و

در این مقاله بره   دارای عدم قطعيت می باشند، پارامترهای مدل

بررسی روشی برای مواجهه با عدم قطعيت بررای توليرد جروابی    

بهتر پرداخته شد. به همين منظور از بهينه سازی اسرتوار بررای   

در این مدل، تابع هدف مربوط بره کمينره    این امر استفاده شد.

سازی هزینه کل لجستيک می باشد. هزینه کل لجستيک شامل 

. بره  خرید، توليد و توزیرع مری باشرد    هزینه های کل فعاليتهای

داده های مربوط به یرک شررکت   منظور انجام نتایج محاسباتی، 

صنعتی، به منظور مطالعه موردی و مقایسه مردل برا داده هرای    

برای تحليل نتایج ایرن مردل از    واقعی مورد استفاده قرار گرفت.

 بيه سازی مونت کارلو استفاده شد.ش

 

 تجزیه و تحلیل نتایج.   4

برای مقایسه مدل قطعی با مدل استوار دو معيار در نظر گرفتره  

شد. معيار اول ميانگين هزینه کل آزمایش است. هر چند به ازاء 

برخی از احتمامت، هزینه مردل قطعری کمترر از مردل اسرتوار      

بدست آمد اما بطور کلی ميانگين هزینه کرل در مردل اسرتوار،    

رای مقایسره دو مردل،   کمتر از مدل قطعی است. دومين معيار ب

انحراف استاندارد هزینه کل آزمایش است. همانطور که مشخص 

است انحراف استاندارد مدل قطعی بيشرتر از مردل اسرتوار مری     

باشد. که این موضروع مبرين پراکنردگی کمترر جوابهرای مردل       

استوار به ازاء مقادیر مختلف پارامترهای غيرقطعری مری باشرد.    

بهررای مرردل اسررتوار از پایررداری ازایررن رو مرری ترروان گفررت جوا

بيشتری نسبت به جوابهای مدل قطعی برخوردارند. و همچنرين  

جوابهای مدل استوار نسبت به تحقق پارامترهای غير قطعری در  

آینده دارای حساسيت کمتری نيز می باشند. نتایج عددی ایرن  

 بخش نشان دهنده استواری و کارایی مدل پيشنهادی است.

 . نتـایج 5

این پژوهش توسعه یک مدل بهينره سرازی اسرتوار بررای     هدف 

مری   زنجيره تامين سه سرطحی  مدل برنامه ریزی اصلی در یک

باشد. این مدل دارای یک تابع هدف کمينه سرازی اسرت. و بره    

ه زنجيره در انتهای دوره مری  دنبال کاهش هزینه های وابسته ب

ایجراد  برای مقابله با عدم قطعيرت پارامترهرا و همچنرين    باشد. 

برنامه ای مناسب و اسرتوار کره بره ایرن عردم قطعيتهرا کمترر        

نترایج   حساس باشد از روش بهينه سازی اسرتوار اسرتفاده شرد.   

نشان دهنده استواری و کارایی مدل پيشنهادی در مسئله برنامه 

ریزی اصلی در زنجيره تامين در شرایط واقعی می باشرد. نترایج   

ی روش بهينه سازی اسرتوار  حاصل از مدل استوار نمایانگر برتر

در توليد جوابهای با استواری بيشتر، نسبت به مدل قطعری مری   

 باشد.

 

 . مـراجع 6

 

برنامه " ،.می، مومن ،.م مقدم، یصادق ،.يگر، سنالچ ]1[

 يریبا بکارگ ينتام يرهزنج یعو توز يدتول ين،تام یزیيکپارچهر

 .1388 ی،صنعت یریتمد یهنشر ،"يکژنت یتمالگور
[1] A. Schropfer, F. Kerschbaum, C. Schutz, R. Pibernik, 

"Optimization for risk-aware secure supply chain master 

planning", Universal Computer Science, Vol. 15, pp. 3019-

3037, 2009. 

[2] R. Pibernik, E. Sucky, " An approach to inter-domain master 

planning in supply chain",  Int. J. Production Economics, pp. 

200-212, 2007. 

[3] M. Rudberg, J. Thulin, "Centralised supply chain master 

planning employing advanced planning systems", Production 

Planning & Control, Vol. 20, pp. 158-167, 2009. 

[4] O. Cederborg, M. Rudberg, ‘Advanced planning systems: 

Master planning in the process industry’, Sweden. 

[5] D. Peidro, J. Mula, M. M. E. Alemany, F. Lario, "Fuzzy multi-

objective optimization for master planning in a ceramic supply 

chain", International Journal of Production Research, Vol. 50,  

pp. 3011-3020, 2012. 

[6] M. S. Pishvaee, M. Rabbani, S. A. Torabi, "A robust 

optimization approach to closed-loop supply chain network 

design under uncertainty", Applied Mathematical Modelling, 

Vol. 35, pp. 637-649, 2010. 
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سیاست  تحتارائه یک مدل کنترل موجودی مقدار تولید اقتصادی 

 پرداخت معوقه دوسطحی وابسته به مقدار سفارش

 lashgarimohsen@ut.ac.ir ،، دانشگاه تهرانصنايع  مهندسی صنايع دانشجوی کارشناسی ارشد ،* سن لشگریمح

 taleizadeh@ut.ac.ir ،، دانشگاه تهرانپرديس دانشكده های فنی استاديار دانشكده مهندسی صنايع، ،* لعی زادهعطا اهلل طا

قطعات معیوب نیز تولید می شوند و طی فرآيند  آن که در فرآيند تولید اقتصادیتولید مقدار در اين مقاله يک مدل چکیده:

. در اين مدل سیاست پرداخت معوقه توسعه می يابد باره کاری تمام قطعات معیوب به قطعات سالم تبديل می شونددو

بطوريكه تامین کننده بسته به مقدار سفارش تولید کننده مدت  دار سفارش در نظر گرفته شده است.دوسطحی وابسته به مق

ی داند و تولید کننده نیز مدت زمانی را به مشتريان خود فرصت می دهد، بعنوان تاخیر در پرداخت پول کاالها مجاز م زمانی را

که هزينه  طوریبدوره ای را و کمبود مقدار بهینه سفارش يافته  توسعهمدل همچنین  بدون آنكه هزينه اضافی ای تحمیل شود.

  های سیستم کمینه گردد تعیین می نمايد.

 . تولید قطعات ناسالم ، EPQ،مدل کنترل موجودی سیاست پرداخت معوقه  ، موجودی :کلمات کلیدی

                                                           

 *ارائه دهنده

  مقدمه. 1

اين است که همه قطعات تولیددی   EPQيكی از فرضهای مدل 

سالم هستند ، ولی در دنیای واقعی به دلیدل فرآينددهای تولیدد    

ناسالم يا وجود فاکتورهای ديگر ، قطعات معیوب نیز تولید مدی  

یوب را بر روی سیكل محققان زيادی اثر تولید قطعات مع د.نشو

همچنین میتوان بدر روی قطعدات   . بهینه تولید بررسی کرده اند

معیوب دوباره کاری انجام داد تدا هزينده هدای دوبداره کداری را      

سنتی فدر  بدر ايدن بدود کده ، بده       EPQدر مدل  کاهش داد.

محض خريد مواد اولیه از تامین کننده بايدد پدول آن پرداخدت    

کنندده ممكدن اسدت بدرای جد ب      شود ولی در واقعیت تدامین  

مشتريان بیشتر اين امكان را به خريداران خود بدهدد کده پدول    

 ی پس از تحويل کاال پرداخت کنند.کاالها را يک مدت زمان
 

 تعریف مسئله. 2

در  [1]مدل ارائه شده توسد  اوياندو و ناندو    در اين تحقیق 

سیاست پرداخدت معوقده دوسدطحی و وابسدته بده      شرايطی که 

فارش است و در نظر گرفتن شرايطی مانند دريافت وام مقدار س

.در مسدلهه ارائده شدده هدد      توسدعه داده شدده اسدت.   از بانک 

در  اسدت.  تولید کنندده مینیمم کردن هزينه های کل موجودی 

قطعات معیوب نیز تولیدد میشدود و دوبداره کداری      فرآيند تولید

رش کننده بسدته بده مقددار سدفا    تولید  روی آن انجام می شود.

دا می کند که پول کاالهای خود را تامین کننده اجازه پی خود از

با تاخیر پرداخت کندد ، امدا در هدر صدورتی تولیدد کنندده بده        

میدهدد تدا پدول کاالهدای      واحد زمانی فرصتNمشتريان خود 

.اگر مدت زمان تاخیر مجاز برای تولید  بپردازندبا تاخیر خود را 

ی تحويدل بده تدامین کنندده     کننده به پايان برسدد و پدولی بدرا   

وام دريافدت کندد.    Icنداشته باشد، میتواند از بانک با نرخ بهدره  

همچنین اگر تولیدکننده پول کاالهای فروخته شده را شروع به 

دريافت کند،درحالیكه موعد پرداخت به تامین کنندده نرسدیده   

(می تواند آن پول را در بانک قرار دهد و بدا  N<Mباشد)درواقع

 از بانک سود دريافت کند. Ieه نرخ بهر

 پارامترها و متغیرهای تصمیم مسئله :
P /λ نرخ تولید/ تقاضا 

K هزينه راه اندازی سیستم برای هر بار شروع به کار 
V / C خريد / هزينه های تولید 

S ( هزينه فروشS>C) 
b/h هزينه نگهداری/ کمبود هر واحد کاال در واحد زمان 
X نسبت قطعات معیوب تولید شده 
d نرخ تولید قطعات معیوب 
PI نرخ دوباره کاری قطعات معیوب 
CR هزينه دوباره کاری برای هر کاالی معیوب 
M  مدت تاخیرمجاز که از طر  تامین کننده پیشنهاد

مدت تاخیر مجاز که از طر  تولید کننده پیشنهاد  N میشود

در دست زمانیكه تولید ماکزيمم سطح موجودی  H1 میشود

ماکزيمم سطح موجودی در دست زمانیكه دوباره  H قطعات متوقف می شود

 اندازه انباشته تولید برای هر سیكل Q کاری قطعات پايان می يابد
T طول سیكل تولید 

( , )G Q B .هزينه های مشترک برای تمام حالتها 
مام حالتها محاسبه می شود و در ابتدا هزينه های مشترک در ت

 سپس هزينه های مربوط به هر حالت بدست آورده می شود.
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)حال باتوجه به مقدار ازقبل تعیین شده سدفارش  dQ ) ، M 

 حالت بوجود می آيد. 5نسبت به هم  Nو

dQحالت اول(  Q 

، با اين تفداوت کده   استهمانند حالت پنجم نمودار اين حالت 

 واحد زمانی به سمت نپ رفته است. Mدر اين حالت نمودار 

 
در ايدن حالدت    و هزينه سدرمايه  پرداختی و دريافتیبرای مثال مقدار بهره 

 برای يک دوره برابر است با:
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 نتـایج.  5

در ابتدا بمنظور منعكس کردن محی  واقعی تولیدد ،يدک مددل    

 رياضی برای سیاست تولید بهینده در مددل کنتدرل موجدودی    

EPQ اسدت پرداخدت معوقده    با تولید قطعات معیوب تحت سی

دوسطحی وابسته به مقدار سدفارش ارائده شدد. سدپس پدس از      

محددب  و اثبدات   حداالت  بدست آوردن تابع هزينه در هريک از

آنالیزحساسدیت   و با استفاده از مثال عدددی حاالت ، بودن تمام 

از جمهده  .آمدد  نتايج مهمی بدستپارامترهای مهم مدل بر روی 

مددت زمدان هدر دوره    کاهش  باعث Mافزايش مدت ( 1)اينكه 

 (3باعث افزايش تابع هزينه کدل میشدود.)  N( افزايش 2میشود.)

 افزايش مقدار بهره دريافتی باعث کاهش تابع هزينه کل میشود.

 . مـراجع 6
[1] Ouyang,L.-Y.,Chang,C.T.,2013.Optimal production lot with 

imperfect production process under permissible delay in 

payments and complete backlogging. International Journal of 

Production Economics144(2),610–617. 
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 فازی  تمام کارایی هزینه در محیط محاسبه
محسن حکمت نیا

 *
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان، گروه ریاضی، زاهدان، ایران،دانشجوی کارشناسی ارشد، 

mohsenhekmatnia68@gmail.com 

 payan_iauz@yahoo.com، اد اسالمی واحد زاهدان، گروه ریاضی، زاهدان، ایرانعضو هیأت علمي دانشگاه آز ،علی پایان 

، ارزیابی کارایی هزینه در قسمت ها و ضوعات در زمینه فعالیت های صنعتیامروزه یکی از اساسی ترین مو چکیده:
غیر  برنامه ریزی ریاضی کنیک تحلیل پوششی داده ها یک روشبخش های مرتبط با فعالیت های صنعتی است. ت

ی عملکرد مدل های تحلیل پوششی داده ها به صورت معمولی توانایی ارزیاب .پارامتریک برای ارزیابی عملکرد است

 با توجه به اینکه روش های بسیار کمی برای ارزیابی کارایی هزینه وقتی قیمت، میزان .را در محیط فازی ندارند
ورودی و میزان خروجی همزمان فازی باشند، وجود دارند نیاز به روشی است که توانایی انجام این نوع از ارزیابی 
را دارا باشد بر همین اساس این مقاله به بررسی کارایی هزینه در محیط با داده های تمامًا فازی پرداخته است و با 

 یک استفاده از آن بر روی مدل کارایی هزینه در محیط فازی، استفاده از تعریف امید ریاضی برای رخداد فازی و
  جدید برای ارزیابی کارایی هزینه در محیط تمام فازی ابداع شد. مدل

 امید ریاضی، ارزیابی عملکرد فازی، تحلیل پوششی داده های فازی، کارایی هزینه داده های فازی. کلمات کلیدی:

                                                           

 *ارائه دهنده

  مقدمه .1
مقدار کنونی محصول خروجیی   کارایی هزینه توانایی تولید 

مفییاهیو و  [1]را بییا کمتییرین مقییدار هزینییه ارزیییابی مییی کنیید   
تئییوری کییارایی هزینییه را میتییوان بییه فییارل، همییان کسییی کییه  

اسیت، نسیبت داد.    DEAسازنده بنیانهای بسیاری از مفیاهیو  
به دنبال تعریف فارل از کیارایی هزینیه ، نییاز بیه داده هیای      

و بییه همییان انییدازه نیییاز بییه   کمییی ورودی و خروجییی هسییت  
شناخت دقیق قیمت یا هزینه ئ ورودی ها برای هر ییک از  

DMU .ها است 

 پیشنیاز های علمی .2
در این بخش ابتدا چند تعریف کلیدی و مورد نیاز در ادامیه   

 مقاله ذکر مس شود.

 یک متغیر فازی با تابع عضیویت   فرض کنید  :1تعریف
از اعیداد حقیقیی    Bاین صورت برای هر مجموعه  است در

 داریو:

 
، یییک  معکییوس متغیییر فییازی م ل ییی: 2تعریییف

 عدد فازی م ل ی است به صورت زیراست

. 

دو متغییر   فرض کنیید  : 3تعریف
 صورت زیر است: فازی باشند آنگاه حاصل ضرب آنها به

 
 امید ریاضی .3
ی زیییادی بییرای تعریییف مفهییوم عملگییر امییید ریاضییی راه هییا

برای یک متغییر فیازی وجیود داردر در ایین بخیش مفیاهیو و       
را برای امیید ریاضیی اسیتفاده شیده اسیت و      [2] لیو تعاریف 

به دلیل این است که این تعرییف بیرروی هیر نیوع از متغییر      
 های فازی قابل استفاده است.

متغیییر فییازی اسییت آنگییاه امییید یییک  فییرض کنییید : 4تعریییف

 به صورت زیر تعریف می شود: ریاضی 

 

یک عدد فازی م ل ی باشد در  حال فرض کنید 
 آن به صورت زیر است: امید ریاضی این صورت

 

 

امیید   ، برای هر عیدد فیازی م ل یی    4پس بر اساس تعریف 
 ریاضی به صورت زیر می باشد:

 
الزم به ذکر است که با توجه به ویژگی انتگرال نتیجیه زییر   

 به صورت بدیهی است:

 
 عالقه مندان به اطالعات بیشتر در این زمینه می توانند بیه 

 مراجعه کنند.[2]

 کارایی هزینه در محیط فازی .4
 نتییایم مقییاالت پییس از بررسییی در کمیتییه علمییی کنفییرانس در

رسانی خواهد شید. همننیین از عالقمنیدان بیه      وبسایت اطالع
شییییود موضییییوعات   برگییییزاری کارگاههییییا درخواسییییت مییییی   

پیشیینهادی خییود را در اسییرع وقیییت بییه دبیرخانییه کنفیییرانس      
گیییری  ارسییال نماینیید تییا درخصییوی برگییزاری آنهییا تصییمیو   

 شود. 
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مدل کارایی هزینه برای داده های فیازی و بیازده بیه مقییاس     
 ورت زیر است:ثابت به ص

                (1  )                                    
       

عیییییدد فیییییازی م ل یییییی و    کیییییه در آن

عییدد   واسییت   Dmujام i ورودی 
 اسییییت  Dmujام i ورودی  فییییازی م ل ییییی و هزینییییه 

ام r عدد فیازی م ل یی و خروجیی     و
Dmuj  است. 

ریاضیی میدل زییر بیر حسید امیید       با استفاده از تعریف امیید  
 :ریاضی متغیر های فازی بدست می آید

                (2  )                          
      

حیال بیا فییرض اینکیه ورودی و خروجیی هییا اعیداد فییازی       
 م ل ی باشند ، مدل غیر فازی زیر حاصل می شود:

                (3  )
جواب   با استفاده از تعریف کارایی هزینه اگر  

به  ، آنگاه کارایی مطلق هزینه مطلق ( باشد3بهینه )
 صورت زیر تعریف می شود:

 
                (4  ) 

حال مجموعه زیر را که مجموعه تمام مقادیر کارایی های 
DMUمطلق هزینه تمام  ها است را در نظر بگیرید:   

 
به صورت زیر تعریف می شود:  DMUoکارایی هزینه   

 
 .شدنی هستند و ( همواره3)  : مدل1قضیه

 اثبات:

 با قرار دادن 

یک جواب شدنی است پس مدل همواره شدنی است لذا 
 ناتهی است ابتدا فرض خلف کرده که  Eمجموعه 

 .پس 

ام منفی است که با jکه از آن نتیجه می شود که خروجی 
در تناقض است. حال چون  DEAمفروضات اولیه 

ناتهی است و تعداد اعضای آن متناهی است  Eموعه مج
  maxپس بسته است و لذا در اصل کمال صدق کرده و 
  jآن در خود مجموعه اتفاق می افتد پس برای هر 

. 
کارایی هزینه است اگروفقط اگر  DMUo: 5تعریف

. 

 نتیجه گیری .5
یاضی متعیر های در این مقاله روشی جدید بر اساس امید ر

فازی برای ارزیابی کارایی هزینه در محیط فازی ارائه 
 شد.

 مراجع .6
[1]  G. R. Jahanshahloo, F. Hosseinzadeh Lotfi, “Cost 

Efficiency Measurement with Certain Price on Fuzzy Data 
and Application in Insurance Organization,” Applied 
Mathematical Sciences,  No. 2, pp. 1 – 18, 2008. 

[2] Liu, B, Uncertainty Theory, Berlin: Springer-Verlag, 2004. 
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اقتصادی ایران با  رشد در روی صنعت نفت و گاز گذاری سرمایه تاثیر بررسی» 

 « استفاده از نقشه شناختی

،  ، دانشجوی دکتری تحقیق در عملیات مدیریت ، دانشگاه فردوسی مشهد واحد بین الملل *فریال فرمانی

m.moh88@gmail.com 

 است گرفته قرار جهان ای توسعه و محیطی زیست اقتصادی، کلیدی هایبرنامه قلب در انرژی مسئله امروزه، چکیده:
 بینی پیش قابل رشد تمام با .است داده اختصاص خود به را مهمی بخش برنامه ریزی های آینده، تمام در انرژی آینده و
 اتکای قابل منبع آینده، سال 52 در نیز هنوز باد و خورشیدی انرژی از برداری بهره و زیستی هایسوخت پیشرفت در

انرژی بود. نفت و گاز نیز از منابع  خواهند فسیلی هایسوخت بشر، نیاز فزآینده هایچالش با رویارویی برای انرژی
 اقتصادي درادبیات.  است بوده ها دولت توجه مورد همواره كه است اهدافي جمله از اقتصادي باشد. رشد کشور می

 سرمایه تأثیر تا است شده تالش مقاله، این در. است گرفته قرار توجه مورد تولید عوامل كیفي و كمي افزایش رشد،
گیرد. بر این اساس پس از شناسایی  قرار بررسي مورد ایران اقتصادي رشد در گاز و نفت  صنعت روی گذاري

 نقشه شناختی پرداخته شده است.2متغیرهای مسئله به بررسی ارتباط بین این متغیرها طبق رویکرد 
 

 سرمایه گذاری روی صنعت نفت و گاز، رشد اقتصادی، نقشه شناختی کلمات کلیدی:

                                                           

 *ارائه دهنده
2
 ) Cognitive map 
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  مقدمه .1
 عوامل سایر كنار در كه است تولید مهم عوامل از انرژي
. دارد عهده به كشورها اقتصاد در اي كننده تعیین نقش تولید

 انواع به یافته توسعه و توسعه درحال كشورهاي دسترسي
 اهمیت آنها اقتصادي توسعة براي انرژي، جدید منابع
 .دارد اساسي

 دّومین عنوان به ایران ای، منطقه مقیاس در رو، این از
 ظرفیت به نگاه با بایستمی گروه، این بزرگ کننده تولید
 با رویارویی برای جهان، انرژی آینده در ُاپک باالی
 مانند) انرژی گستره روندهای ابر و جدید  هزاره هایچالش
 کربن نیز و پذیر تجدید و نو هایانرژی سوی به جهان میل

 فسیلی هایسوخت از گریز منظور به انرژی منبع زدایی
 زنجیره در نوآوری سیستم درخشش و باال هایآالینده با

در  خود استراتژیک آینده برنامه تدوین به( گاز و نفت تولید
 بپردازد گاز و نفت صنعت گستره در فناوری و علم زمینه
 اصلي سیاستگذاري اهداف از اقتصادي توسعة و رشد

 تولید فرآیند در انرژي اهمیت .میشود محسوب اقتصادي
،  دیگر سوي از آن كمیابي و سویي از مختلف محصوالت
 از برخي در انرژي منابع گستردگي به توجه با همچنین،
 تأثیر و نیز یافته توسعه و توسعه حال در كشورهاي
هوایي  و آب تغییرات و هوا آلودگي بر انرژي مصرف

(UNDP ,2011)  ،اقتصادي فعاالن توجه بیشتر مستلزم 
  .است عامل این بر كارآمدتر سرمایه گذاری براي

در این مقاله تاثیر سرمایه گذاری روی صنعت نفت و گاز 
در رشد اقتصادی با استفاده از نقشه شناختی بررسی شده 

 است.
 نقشه شناختی .2

نقشة شناختي  سازوكاري براي توضیح سیستتم هتاي پیچیتده    
طریق آن، متغیرها، عناصتر و ابعتاد مختلتف یت      است و از 

نظام پیچیتده انستاني و اجتمتاعي و نیتز محتی  آن، متدل  متي        
شود و روابت  همننشتي میتان متغیرهتا نشتان داده متي شتود.        
رواب  میان متغیرهاي سیستم و محتی  در نقشتة شتناختي، بتا     
در نظتتر گتترفتن قتتدرت همبستتتگي  توصتتیف متتي شتتود و بتتا    

تلف، ی  چشم انداز متناسب به دست متي  توجه به حاالت مخ
                                آید

.(Allen G & J. Marczyk , 2000)  
هتاي شتناختي اصتالد شتد و هتم       با گذشت زمان، مفهوم نقشه

اي كلي براي نمتایش افنتار    ها به عنوان طبقه اكنون این نقشه
شتتتوند. بتتته عبتتتارت دیگتتتر،   و باورهتتتاي انستتتان شتتتناخته متتتي 

هتتتاي مطالعتتته و   اي از تننیتتت  هتتتاي شتتتناختي مجموعتتته  قشتتتهن
رمزگتتتذاري درف افتتتراد از دنیتتتاي پیرامتتتون آنهتتتا استتتت. در  

 دهیتتتچیپ ستتتتمیس کیتتتاطالعتتتات  یبتتتا نقشتتته شتتتناخت  قتتتت،یحق
 نیت و ا ابتد ی یمت  لینقشه دانش تقل کیو به  شود یم یساز ساده

.دیآ یم در شیانداز به نما چشم کینقشه به صورت   
 ها ابزار تجزیه و تحلیل دادهها و  روش .3

هاي آمتار   ها و روش براي بررسي فرضیات تحقیق از تننی 
استتتتتتتنباطي جهتتتتتتت تحلیتتتتتتل آمتتتتتتاري فرضتتتتتتیات استتتتتتتفاده                   

گتتتردد. هتتتدف از تحلیتتتل آمتتتاري بررستتتي معنتتتي داري      متتتي
 باشد. فرضیات تحقیق مي

 .یافته های پژوهش 4

به اساس همبستگی های بدست آمده نقشة شناختي بر 
آمده است، توسعه داده شده « 1»صورتي كه در نمودار 

:              است  

 

 
 

 هیسرما نیمربوط به رواب  ب ی. نقشه شناخت1نمودار 
رانیا ینفت و گاز بر رشد اقتصاد یگذار  

 
 

 . نتایج5
 نفت جهان ذخایر وگاز )دومین نفت عظیم ذخایر با ایران
 از پس گاز جهان ذخایر دومین و عربستان سعودي از بعد

 اقتصادي، استراتژی  و امتیازات و اهمیت روسیه( از
 مبادالت در را كه كشور باشد مي برخوردار زیادي سیاسي
 هاي طرد. دهد مي باالیي قرار سطح در جهان و منطقه
وابسته  صنایع باالخص و گاز نفت و انتقال و پاالیش تولید
 استفاده. باشد مي ایران اقتصاد اصلي رشد موتور گاز، به

 برداري بهره و خداداد ذخایر این اقتصادي از بهینه
و سرمایه گذاری  همناري سایه در فق  آن ها از استراتژی 
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باشد. بنابراین در این  مي پذیر های داخلی و خارجی امنان
مقاله به بررسی تاثیر سرمایه گذاری روی صنعت نفت و 

رشد اقتصادی ایران می پردازیم. در این راستا گاز در 
عالوه بر شناسایی متغیرهای تاثیرگذار در مسئله، به 
بررسی ارتباط و همبستگی بین این متغیرها با استفاده از 
آزمون اسپیرمن طبق رویکرد نقشه شناختی می پردازیم. 
نتایج آزمون همبستگی بین متغیرها نشان از وجود ارتباط 

نتایج نشان می دهد هر چقدر میزان سرمایه قوی دارد. 
گذاری و جذب سرمایه داخلی و خارجی روی صنعت نفت 
و گاز بیشتر باشد، میزان تولید نفت و گاز افزایش یافته و 
باعث افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی بیشتر 

 می شود.
 

 . مـراجع 6
[1] Allen G & J. Marczyk, (2000) ,”Tutorial on Complexity 
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 2مسأله زمانبندی کار کارگاهی انعطاف پذیریک الگوریتم ژنتیک و حل 

 ،آزاد اسالمی واحد نجف آباد، دانشگاه دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ،* مرضیه صابری
saberi90.marzieh@gmail.com 

ی الگوریتم ژنتیک است به طوریکه ین مقاله حل یک مسأله زمانبندی کار کارگاهی انعطاف پذیر به وسیلهااز  هدف چکیده:

ها مجموعه از کارها به یک مجموعه از ماشیندر واقع در مسئله  زمانبندی این مقاله یک مم شود. نیزمان کل ماشینکاری می

ها برای انجام کارها تقریباً یکسان باشند. به عبارت دیگر مقدار زمانی ای که زمان دسترسی به ماشینیابد به گونهتخصیص می

  گیرند تقریباً یکسان باشد.ها مورد استفاده قرار میماشین ر یک ازکه ه

، الگوریتم ژنتیک، کار کارگاهی انعطاف پذیرزمانبندی تولید: کلیدیکلمات 

                                                           

 *ارائه دهنده
2
 Flexible job shop problem(FJSP) 

 

  مقدمه .1

زمانبندی تولید به عنوان تخصیص منابع تولید موجود در طول  

باشددکه ایدن تخصدیص یدک     زمان به یک مجموعه از کارها می

زمانبندی تولید مهم مسائل فرآیند مهم در سطح عملیاتی است. 

 و در ماهیت پیچیده هستند که حل آنها نیز دشوار است.

بدا ننددین  دط تولیدد، بدا      در محیط تولیدد پیچیدده امدروزی    

 های مختلف برای انجام کارهانیازهای کاری متفاوت و با ماشین

تصمیم گیرنده طرح تولید باید یک روش برای مددیریت موفد    

ای که مؤثر تدرین راه ممکدن را   ونهمنابع تولید داشته باشد به گ

 زمانبندی کار کارگاهی انعطاف پذیر با  برای تولید انتخاب کند.

n  ماشین جز مسائل  3و بیش از  کارNP-hard   دسته بنددی

شود که تابع هدف آن، یک تابع نند هدفه است که بوسدیله  می

 پردازیم.الگوریتم ژنتیک به حل آن می

 له:پیشینه تحقیق و بیان مسأ .2

ی تولید، یک ماشین تواندایی انجدام دادن   های پیچیدهدر محیط

شدود کده   بیش از یک نوع کار را دارد. ایدن تواندایی منجدر مدی    

 انعطاف پذیر باشد.ای مسئله  ،زمانبندی کار کارگاهی

(، یدک رویکدرد متاهیوریسدتیک  فدرا     8002زندیه و همکداران  

کارگداهی انعطداف   کار ابتکاری( برای حل یک مسأله زمانبندی 

، کده از  زیدر مسدأله اسدت    8این مسأله شامل  که پذیر ارائه داد

زیدرا   باشدد ین مسائل بهینه سدازی ترکیبدی مدی   ترجمله سخت

یافتن بهترین توالی عملیات ازبدین ننددین دنبالده عملیدات بدا      

 [1]وجود آلترناتیوهای دیگر به لحاظ عملیاتی سخت است.

 مسائل زمانبندی نتیک برای ( یک الگوریتم ژ8002مون و سو 

FJS   با نندین تابع هدف ارائه کردند. اهداف این مدل، انتخاب

کندد و   مدم ندی آن زمانبندی بود که زمان انجام یک کدار را مدی  

همچنین یافتن یک توالی عملیات انعطاف پذیر با این شرط کده  

 انجام بگیرد. بتواندهای دیگر نیز هر عملیات توسط ماشین

یک الگدوریتم  مسئله به صورت یک مدل ریاضی فرموله شد و با 

(، الگدوریتم  8002ژانگ و همکداران  [. 8تکاملی نیز حل گردید]

 flowژنتیک سازگار با عملگرهای نندگانه رابدرای زمانبنددی   

shop که یک مسدأله بهینده سدازی     ندکرد معرفیNP-hard 

 [.3بود]

نتیک نندد هدفده   (، یک الگوریتم ژ8002پسوپسی و همکاران 

اونیک  .[4ند](، را معرفی کردPGAبا نام الگوریتم ژنتیک پارتو 

(، تکنولوژی گروهی ابتکاری را بدرای حدل یدک    8001و بوکتور 

بدا سدایز    flow shopمسئله تولید نندگانه، مسئله زمانبندی 

 [. 2بزرگ ارائه کردند]

برای یک  tabu searchیک الگوریتم (، 1111گپتا و همکاران 

 .[2]ای طراحی کردنددو مرحله flow shopی مسئله

ماشین وجود دارد کده بایسدتی ایدن     2کار و  81در این مسئله، 

 makeها تخصیص یابند به گونه ای که زمدان  کارها به ماشین

span  و زمان کل ماشینکاریTMTمم شود. از طرفی نی( می

برای انجام کارهدا  ها، ی ماشینباید زمان در دسترس بودن همه

ها، ایدن اسدت کده    تقریباً یکسان باشد. از جمله دیگر محدودیت

ی کارها را انجدام بدهندد و هدر    توانند همهها نمیی ماشینهمه

تواند انجام بدهدو همچندین  ماشین، فقط تعدادی از کارها را می

 تواند انجام بدهد.هر ماشین دریک زمان، فقط یک کار را می

 ژنتیک:الگوریتم  .3

مراحل یک الگوریتم ژنتیک به این صورت است کده ابتددا یدک    

 کند. سپس تابع جمعیت ابتدایی را به طور تصادفی ایجاد می
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را بدرای جمعیدت   ه همان تابع هددف مسدأله اسدت،    کبرازندگی 

 باشد که انتخاب میمرحله  ،کنیم.مرحله بعدابتدایی محاسبه می

مانند و بقیده  تری دارند باقی میها که برازندگی بههرکدام از آن

باشددکه  مدی  crossoverروند. مرحله بعد ترکیب یا از بین می

-شدوند و دو فرزندد بوجدود مدی    در آن دو والد با هم ترکیب می

باشد که غالباً برای ( میmutationی بعد جهش  مرحله آورند.

جدید را در جمعیت گیرد. فرزندان فرار از بهینه محلی انجام می

و در نهایت جمعیت جدید ایجاد شدده را بدرای   جدید گنجانیده 

. در واقع نخبه سدارری در الگدوریتم   بریممیروند الگوریتم بکار 

 شود.ژنتیک باعث بهبود کارایی آن می

 

پیاده سازی الگوریتم ژنتیک برای مسأله و جواب   .4

  بهینه:

باید مراحدل زیدر طدی    در این مسأله، برای ایجاد جمعیت اولیه 

ایجداد کنیدد و بایدد توجده      2و  1شود: یک عدد تصادفی بدین  

است کده قدرار اسدت     iکنید که این عدد بیانگر ماشین شماره 

-ام را انجام دهد. بنابراین باید دید که آیا آن ماشین مدی  jکار 

دومرتبه این کدار   تواندنمیتواند آن کار را انجام دهد یا نه؟ اگر

  ،ای ظاهر شود که ماشین مربوط به آنرا تکرار کنید تا شماره

ها اعدداد تصدادفی   ی ماشینشماره بتواند آن کار را انجام بدهد.

  انه کرومدوزوم تخصدیص دهیدد.    81آمده ( را به مجاز بدست

این کار را تکرار باید کرد تا تعداد کروموزوم مورد نظدر بدسدت   

تناسب بیشتری داشدته باشدد کده در    که با مجموعه جواب  آید

مرحلده  گیریم.کروموزوم در نظر می 20اینجا این تعداد را برابر 

 makeبعد محاسبه ی تابع برازندگی است کده بایدد دوزمدان    

span  و زمان کل ماشینکاریTMTمرحلده  . مم شودنی( می

در کندیم. از انتخاب رقدابتی اسدتفاده مدی   که بعد انتخاب است 

( است دو والدد را  cross overمرحله بعد که تلفی  یا ترکیب 

ترکیب کرده تدا دو بچده    به منظور ایجاد یک جواب بهتر با هم

-در نظدر مدی   0.1برابدر  را ایجاد کند، که در اینجا نرخ تلفید   

. برای انجام ترکیب،  انه یازدهم هر کروموزوم به عنوان گیریم

هر یک از شود بدین ترتیب که ینقطه شکست در نظر گرفته م

های یدک  های ژندو فرزند ایجاد شده تا  انه یازدهم از ویژگی

برندد و از  انده یدازدهم تدا بیسدت و یکدم       والد را بده ار  مدی  

مرحلده  برندد.  های والد دیگر به ار  مدی کروموزومشان را از ژن

اسدت کده نهایدت ترییدر پددذیری را     (mutation بعدد جهدش   

و کاربرد آن بدین جهت است که فرار از بهینده  کند معرفی می

کند و در اینجا به ایدن صدورت اسدت کده     محلی را تسهیل می

 م به صورت تصادفی انتخاب و یک عدد یک کروموزوابتدا 

 

ی شود که این عدد نشاندههم انتخاب می 81تا  1تصادفی بین 

 هست، پس هر ماشین دیگری که  81تا  1شماره یک کار از 

 

در ایدن مسدأله   شدود.  ند آن کار را انجام بدهد جایگزین میبتوا

که در جواب نهدایی،   .گیریمدر نظر می 0.1برابر را هش نرخ ج

کروموزومی که  بهترین  برازندگی را داشدت، مقددار برازنددگی    

و  ’make span=23دقیقددددده اسدددددت کددددده  484آن 

TMT=120’ شرط توقف در این مسئله، همگرایدی   باشد.می

 الگوریتم به یک جواب پس از نندین تکرار است.

 

  تحقیق:  نتـایج .5

 

الگوریتم ژنتیک یک رویکرد مناسب برای حل مسائل پیچیده با 

های زیاد است. نون الگوریتم ژنتیک یدک مجموعده   محدودیت

گیرد بنابراین برای حل مسائل نندد هدفده   جواب را در نظر می

 تواند به تمامی اهداف برسد.باشد که تقریباً مییار مناسب میبس

مسئله ای کده بده حدل آن پدردا تیم یدک مسدئله زمانبنددی        

مدم کدردن   ندی انعطاف پذیر است که هدف آن مدی  کارکارگاهی

و زمان کل ماشینکاری است که برای حدل   make spanزمان 

و الگدوریتم   آن یک الگوریتم ژنتیک نند هدفده پیشدنهاد شدد   

 بوسیله نرم افزار متلب کدنویسی شد.
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انتخاب و مقیاس کردن شتاب نگاشت های زلزله با الگوریتم هیبرید جستجوی 

 هارمونی و بهینه سازی گروه ذرات
 amoheb@malayeru.ac.ir،استادیار سازه، گروه مهندسی عمران، دانشگاه مالیر ،امین محب خواه

 akefi_hossein@ie.sharif.edu،صنعتی شریف، دانشگاه دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع،*حسین عاکفی

 marzie.akefi@stu.malayeru.ac.irعاکفی، دانشجوی کارشناسی ارشد عمران، دانشگاه مالیر،  مرضیه

 .تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی را می توان دقیق ترین روش برای تعیین عملکرد لرزه ای سازه در حین زلزله دانستچکیده:

شرایط ساختگاه انطباق مناسبی نیز با  برنیاز است که عالوه بر منطبق بودن زلزله  برای انجام این تحلیل به چند شتاب نگاشت

جهت انتخاب  ارائه الگوریتمی فراابتکاریدارا باشند. هدف از این پژوهش  هاطیف هدف آیین نامه در یک محدوده ی معین از پریود

 د.ندارا باش ق را با طیف هدفکه بیش ترین انطبابهترین شتاب نگاشت ها و مقیاس کردن آن ها به نحوی است 

 .تحلیل تاریخچه زمانی، شتاب نگاشت، جستجوی هارمونی، بهینه سازی جمعی ذراتکلمات کلیدی:

                                                           

 *حسین عاکفی

 مقدمه .1

 اسیا به منظور انتخااب و مق  یفراابتکار یها تمیاستفاده از الگوربا 

 یما  ،یزماان  خچاه یتار لیمورد استفاده در تحل یشتاب نگاشت ها

 ینماود. تماام   نیای سازه را تع یواقع تیظرف ندهیفزا یتوان با دقت

 یکردن شتابنگاشات هاا   اسیمق یلرزه ا یبارگذار ینامه ها نییآ

هادف در   فیا پاسخ متوسط از ط فیرا به منظور انطباق ط یانتخاب

موجود لزوما  یکرده اند. روش ها یالزام هاودیپر نیمع یبازه  کی

طار    فیمتوسط شتابنگاشت ها با ط فیط قیتطب نیتر کیبه نزد

 قیا پژوهش از تلف نیدر ا لیدل نیهم ه. بابندییاستاندارد دست نم

گروه ذرات باه منظاور    یساز نهیو به یهارمون یجستجو تمیالگور

طار    فیا متوسط شتابنگاشت ها از ط فیفاصله ط ایکاهش خطا 

 نیا صورت گرفتاه در ا  قاتیاز جمله تحقشده است. هدف استفاده 

 تمیالگاور  ردبا کاارب  [1]و همکاران  میبه مطالعات نع توانیحوزه م

و  هاان یک زیا شاتاب نگاشات هاا و ن    اسیانتخاب و مق یبرا کیژنت

تحقاق   یبارا  یهاارمون  یجستجو تمیبا کاربرد الگور [2]همکاران 

، روشای جدیاد   معرفیدر این پژوهش ضمن  .هدف اشاره نمود نیا

پیاده سازی شد که تعداد شتابنگاشت هایی کاه  به نحوی الگوریتم 

می بایست انتخاب و مقیاس شوند به صاورت یاک پاارامتر توساط     

تا از انتخاب تعداد کم یا بیش  شودتصمیم گیرنده به الگوریتم داده 

 .به عمل آیدا جلوگیری ه از حد نیاز شتابنگاشت

 ع هدف و مقیاس کردن شتابنگاشت هاتاب .2

باشد، طیاف متوساط   Nاگر تعداد شتاب نگاشت های انتخابی برابر 

باه صاورت زیار     αi( با ضارای  مقیااس   SAmeanشتابنگاشت ها )

 محاسبه می شود:

 
ام در پریود  iمقدار طیف شتابنگاشت زلزله  SAi(Tj)در رابطه باال 

Tj  وn    .تعداد نقاط گسسته ی پریود، در بازه تطبیق طیفای اسات

پارامتری است که مقادارش  Nالزم به توجه است که در رابطه باال 

تاابع  توسط تصمیم گیرنده مشخص می شود. برای محاسبه مقدار 

مقدار خطا یا فاصله طیاف   کمینه کردنهدف از تابع زیر به منظور 

 :شودمیاستفاده متوسط شتابنگاشت ها از طیف طر  هدف 

 

بیشاینه   βو  Tjمقدار طیف هدف در پریود  SAtarget(Tj)کاه در آن 

 نسیت مقادیر طیف هدف به طیف پاسخ میانگین است.

 ساختار بردار جواب و جستجوی جواب بهینه .3

در این پژوهش ساختار بردار جاواب از دو قسامت عماده تشاکیل     

شتاب نگاشت انتخاب شاده  Nشده است. قسمت اول شامل شماره 

از میان تمامی شتاب نگاشات هاای موجاود اسات و قسامت دوم      

همان ضرای  مقیاس شتابنگاشت های انتخاب شده است. به طاور  

شتابنگاشات داشاته    011باشاد و در مجماو     3برابار  Nمثال اگر 

 باشیم بردار جواب زیر نشان می دهدکه:

αt αs αr t s r 

 جواب( ساختار بردار 1شکل )

ام انتخاب و مقدار ضرای  مقیاس آنها  tو  sو  rشتاب نگاشت های 

است. سازوکار جساتجوی جاواب بهیناه بادین      αtو  αsو  αrبرابر 

از شاتاب نگاشات   Nباه صاورت تصاادفی    صورت است که نخست 
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و قسامت اول باردار    شاده انتخااب  مجموعه کل شتاب نگاشت ها 

در مرحله بعدی شتاب نگاشت های انتخاب  شود.ساخته میجواب 

شده توسط الگوریتم بهینه سازی گاروه ذرات باه منظاور حاداقل     

و مقادار خطاای بدسات     شاده کردن فاصله از طیف هدف مقیاس 

ه ب یابد.ص مییخصتآمده به عنوان مقدار تابع هدف به بردار جواب 

دیگری تولید و ضارای  مقیااس و   بردار های جواب  همین ترتی ،

مجموعه جاواب هاای   این . گرددمیتابع هدف شان محاسبه مقدار 

باا   ،در قدم بعدهستند.  مسئلهاولیه در واقع همان حافظه هارمونی 

الگااوریتم جسااتجو هارمونیااک مجموعااه جااواب هااای اسااتفاده از 

 ،جدیدی تولید و با استفاده از الگوریتم بهینه ساازی جمعای ذرات  

نظیار  و مقدار تاابع هادف    شتاب نگاشت های انتخاب شده مقیاس

. به کمک جاواب هاای باه دسات     آیدهر جواب جدید به دست می

 باه و مراحال فاوق    شاده حافظه هارمونی را باه روز رساانی    ،آمده

 .یابدادامه می تکرارمنظور کمینه کردن خطا تا چندین 

 . الگوریتم جستجوی هارمونیک 4

الگوریتم هارمونیک را براسااس   1110در سال  [3]کیم و لوگاناتان

الهام گیاری از همساازی گروهای نوازنادگان توساعه دادناد. ایان        

الگوریتم یکی از الگوریتم هاای پرکااربرد در زمیناه بهیناه ساازی      

 شامل گام های زیر می شود: وتکاملی است 

در ایاان گااام پااارامتر هااای الگااوریتم از قبیاال حافظااه   گااام اول:

(، ناااارت انتخاااااب مقااااادیر از حافظااااه    HMSهااااارمونی)

 ( و شارایط توقاف  PAR(، نارت تنظایم گاام )   HMCRهارمونی)

 گردد.تعیین می

جواب تصادفی قابل قبول پر از حافظه هارمونی با تعدادی : گام دوم

 .گرددمی

یک هارمونی جدید براساس سه قانون انتخااب مولفاه از    گام سوم:

 شود.میهارمونی قبلی، تنظیم گام و انتخاب تصادفی تولید 

بردار های جواب هارمونی جدید کاه نسابت باه باردار      گام چهارم:

هتاری دارناد جاایگزین    های حافظه هارمونی مقادار تاابع هادف ب   

 های جواب حافظه هارمونی می شوند.بدترین بردار

گام های سوم و چهارم تا بر آورده شدن شارایط توقاف    گام پنجم:

 .شوندمیتکرار 

 زی گروه ذراتاالگوریتم بهینه س.  5

های ه ذرات به عنوان یکی از الگوریتمالگوریتم بهینه سازی گرو

 [4]قوی در زمینه مسائل بهینه سازی توسط ابرهارت و کندی

معرفی شد. این الگوریتم از یک هوش جمعی برای بهینه کردن 

هر ذره با توجه به  ،در هر تکرار از این روش مسائل بهره می گیرد.

و بهترین موقعیتی که تا به حال داشته و نیز با  موقعیت فعلی خود

توجه به بهترین موقعیت کلیه ذرات که تا به حال حاصل شده 

قعیت جدید هر یک از ذرات با است سرعتی خواهد داشت. مو

زیر توجه به سرعت و موقعیت فعلی آن ها با توجه به رابطه های 

 می شود:رسانی روز به 

( ) ( ) ( )i i i i i

k k k k k kv w v c rand pbest x c rand gbest x        1 1 2

( 1) ( 1)

i i i

k k kx x v    

   ضری  انرسی، wدر رابطه فوق 
امین  kام در  iسرعت ذره   

   تکرار، 
       ام،  iموقعیت فعلی ذره   

 iبهترین تجربه ذره   

       امین تکرار،  kام تا 
بهترین جواب به دست آمده توسط   

 randثابت های شتاب و  c2و  c1امین تکرار،  kکلیه ذرات تا 

 است. 0تا  1یک مقدار تصادفی بین مقادیر 

 . نتـایج 6 

معرفی شاده، ایان الگاوریتم باه     برای نشان دادن توانایی الگوریتم 

 21شتابنگاشاات از میااان   7منظااور انتخاااب و مقیاااس کااردن   

. نتایج حاصل از پیاده ساازی در  شدشتابنگاشت زلزله پیاده سازی 

 نمایش داده شده است: (0)جدول 
 حاصلانتخاب شده و خطای ( شتاب نگاشت های 1جدول)

زلزله شتابنگاشت ضریب مقیاس  شماره 

216/0  Cape Mendocino 1992 0 

604/0  Loma Prieta 1989 1 

140/0  N. Palm Springs 1986 3 

302/1  Northridge 1994 6 

006/0  Northridge 1994 4 

771/1  San Fernando 1971 2 

772/0  Superstitn Hills(B) 1987 7 

 %36/6  درصد خطا 

از پیااده  خطاای حاصال   درصاد   گاردد، میهمان طور که مالحظه 

 این در حالی اسات کاه اگار    باشد.می% 36/6برابر  سازی الگوریتم

درصاد   گردد،شتابنگاشت اجرا  7بر روی این  [5]روش آیین نامه 

لگوریتم مزیت ادهنده می شود که نشان  % درصد62/00خطا برابر 

الزم به ذکر اسات کاه    .استمعرفی شده نسبت به روش آیین نامه 

قابلیات تعیاین   بر خاالف الگاوریتم معرفای شاده     روش آیین نامه 

هاای  شتابنگاشات ی ین شتاب نگاشات هاا از میاان مجموعاه    بهتر

 ندارد.نیز ممکن را 

 . مـراجع 7
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 یابی هاب با در نظر گرفتن محدودیت طول صف حل مسائل مکان
 hhn@yazd.ac.ir ،عضو هیأت علمي دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه یزد ،حسن حسینی نسب

 saeid.ettehadi.68@gmail.com، دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه یزد، دانشکده مهندسی صنایع، *سعید اتحادی
 v_eti2004@yahoo.com، صنعتی اصفهانالتحصیل کارشناسی ارشد، دانشگاه فارغ، وحید اتحادی

هاي تحویل بار و طراحي هاي هوایي، سیستمهاي گوناگون نظیر سیستممسئله جانمایي هاب كاربردهاي فراواني در حوزه چکیده:

هاي تقاضا تواند داشته یاشد.. این دسته از مسائل در ارتباط با پیدا كردن محل تسهیل هاب و تخصیص گرهسیم میهاي ارتباط بيشبكه
ای نرخ ورودی و گونهیابي هاب با شلوغي در شبكه مورد بررسی قرار گرفته بهباشند. در این پژوهش مسأله مكانها ميبه این هاب
 ،دهيهایي نظیر ظرفیت و زمان خدمتمحدودیتبه دلیل هاي هاب، متغیرهاي تصادفي هستند. معموال یك گره هاب خروجی گره

هاي شبكه هستند به ترین قسمتها كه شلوغزمان ندارد. در این پژوهش، هابه صورت همبه تمامي مشتریان را ب دهیتوانایي سرویس
دهنده بوده و از لحاظ تعداد مشتریان بالقوه دارای هر هاب دارای یک خدمت در نظر گرفته شده، M/M/1/cهاي صف صورت سیستم
 محدودیت است.

ه مسأله، ارائه شده است. یك محدودیت احتمالي در مدل ارائه شده وجود در این مقاله یك مدل غیرخطي براي پیدا كردن جواب بهین

هاي غیرخطي كمتر باشد. سپس محدودیت θمشتری در مدل از یك مقدار از پیش تعیین شده  bكند احتمال حضور دارد كه تضمین مي
 هاي خطي تبدیل و نسبت به حل مساله اقدام شده است.به محدودیت

 های هوایییابی هاب پوشش، محدودیت طول صف، سیستممکان کلمات کلیدی:

  مقدمه .1

هبباي  هبباي هبباب كاربردهبباي فراوانببي در بسببیاري از زمینببه      شبببكه 
هبباي هواپیمببایي، نقببل مسببافر، شبببكهوزنببدگي روزانببه از جملببه حمببل

هبباي [. شبببكه1هبباي ببباربري دارنببد  هبباي ارتباطببات، و شبببكهسیسببتم
 ،هاي مبدا و مقصد به یكدیگراي از گرههاب براي اتصال مجموعه

كننبد. همننبین   هبا ببه عنبوان هباب اسبتفاده مبي      اي از گرهاز مجموعه
هباي  هاي هباب و طراحبي شببكه   اي از گرهموقعیت و محل مجموعه

هببدد در مسببائل هبباب   [.2،6دهببد هبباب را مببورد توجببه قببرار مببي  
هبا و حمبل و نقبل جریبان     انمبایي هباب  هاي جحداقل كردن كل هزینه
توانبد  هباي هباب مبي   [. ظرفیبت گبره  3هاسبت  بار از طریق این هباب 

 [.4  باشدمحدود یا نامحدود 
هاي هاب با تخصیص تكي هر گره غیر هباب دقیقبا ببه یبك     در شبكه

هباي تخصبیص دندگانبه یبك     شبود امبا در شببكه   گره هاب متصل مبي 
 [.7ك هاب اتصبال داشبته باشبد    تواند به بیش از یگره غیر هاب مي

[ مببورد 9و  8، 5هبباي هبباب در مقبباالت    مسببأله ازدحببام در شبببكه  
بررسببي قببرار گرفتببه اسببت. در ایببن پببژوهش بیببان جدیببدي از نببرخ   

هاي هاب ارائه شده كه از موارد قبلي مطبر  شبده در   ورود به گره
 .باشدمی ترو جامع ترادبیات دقیق

 سازي رياضيمدل .2
گبره وجبود دارنبد كبه      nاي از كنیم مجموعبه فرض ميدر این مقاله 
 نیم به عنوان هاب در نظر بگیریم.تواها را ميبرخي از آن

Min  ∑ ∑ ∑ ∑   
   

 
   

 
   

 
   ikljXiklj + ∑   

   kXkk  (1) 

Subject to: 

∑ ∑   
   

 
   iklj = 1    i,j    (2) 

Xiklj    Xik      i,j,k,l   (3) 

Xiklj    Xjk      i,j,k,l    (4) 

Xik    Xlk       i,k,l    (5) 

∑   
   ik = 1      i    (6) 

Cik*Xik   Rk     i,k   (7) 

P(queue lenght  of node k   bk)    q,k   k  (8) 

Xiklj     [0-1]      i,j,k,l   (9) 

Xik     [0-1]       i,k   (10) 
Xik  محلi  به هابk اختصاص یافته یا خیر 
Xiklj  های بین محلجابجاییi  وj  های از طریق هابk  وl  
ciklj گره  هزینه حملi  به گرهj هاي از طریق هابk وm 
cik ونقل گره هزینه حملi به هاب k 
Fk  هزینه ثابت ایجاد هاب در گرهk 
Rk آوري بین هاب بیشترین هزینه توزیع و جمعk متصل  هايو گره

 به آن
 kاحتمال یك طول صف زیادي در هاب  برايحد باالي مطلوب      

bk  حد باال براي طول صف در هابk 

هباي ثاببت ایجباد    نقبل و هزینبه  وهباي حمبل  تابع هدد، مجموع هزینبه 
جریان را از طریق یبك یبا دو هباب     2 كند. قیدها را حداقل ميهاب
  كنببببد.را صببببفر مببببي mو  kهبببباي ترافیببببك گببببره 4و  3قیببببدهاي  و

توانبد ببه یبك گبره هباب      كند كه یك گره تنها ميبیان مي 5محدودیت 
كنبد كبه هببر   تضبمین مبي   11و  7و  6هباي  متصبل باشبد. محبدودیت   

اطمینبان حاصبل    7 قیبد  گره دقیقا به یك هاب تخصیص یافته است. 
متصل شود كه  kتواند به گره تنها در صورتي مي iكند كه گره مي

 (8باشد. محدودیت ) rkبرابر حداكثر  k و iهاي بین گره cikهزینه 
 را از احتمببال  مشببتری bاحتمببال در صببف قببرار گببرفتن بببیش از     

 گیرد.كمتر در نظر مي      

ps  احتمال حالت پایدار وجودs     خبدمت  1مشبتري در سیسبتمي ببا-

 شود.مشتری بالفوه در نظر گرفته می cدهنده و 
∑   
     s    q,k  or  1 - ∑     

   s    q,k  (11) 

 μو نببرخ خببدمت دهببي برابببر  λدر صببورتي كببه نببرخ ورود برابببر 
 مشتری در سیستم داریم: aباشد، براي 

 a = (C - a)            (12) 
            1 ≤ a ≤ c     (13) 

 a =  0    a ≥ c 

 داریم:براي محاسبه احتمال عدم وجود مشتری در سیستم 
P0 = [1+∑   

   a]
-1         

(14) 

 به شکل زیر قابل محاسبه خواهد بود: Caمقدار   فوقدر رابطه 
 

       
  

(   ) 
(
  

 
)
 a

   1≤ a ≤ c  (15) 

Ca =      0       a ≥ c 

 آید:دست میبه P0مقدار  14در رابطه  Caگذاری با جای

P0 = [∑
  

(   ) 
 
    (

  

 
)
a
]
-1

       (16) 

مشببتري در سیسببتم در  aاحتمبباالت مربببوط بببه حالببت پایببدار وجببود 
 دهنده داشته باشیم:خدمت 1شرایطي كه 

   
  

(   ) 
(
  

 
)
a
[∑

  

(   ) 
 
    (

  

 
)
a
]
-1

  1 ≤ a ≤ c  (17) 

Pa =   
    0          a ≥ c 

 داریم: (11)و معادله احتمالي  (17)با استفاده از معادله 
∑   
     s    q,k  or  1-∑      

   s    q,k   (18) 

نبرخ   μها ببه گبره هباب اسبت،،     نرخ ورود مشتری λدر این مورد 
تعداد بالفوه مشتریان است.  cدهي در هر یك از این گره و سرویس

 برابر خواهد بود با: (19)لذا محدودیت 

∑ ∑  
  

(   ) 
(
  

 
) 

   
    
   

a
[∑

  

(   ) 
 
    (

  

 
)
a
]
-1
   1-  q,k  (19) 
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شود و نرخ مشخص مي xkkهاي هاب به وسیله متغیرهاي محل گره
دبه  قرار گرفته است با توجبه ببه آن   kورود به یك هاب كه در گره 

 شود:اند، از رابطه زیر تعیین ميمحمدی و همکاران گفته
 k=∑ ∑ ∑   

   
 
   

 
   ij(c-a)Xik + ∑ ∑ ∑   

   
 
   

 
   ji   (21) 

(c-a)Xjk - ∑ ∑ ∑   
   

 
   

 
   ij(c-a)XikXjk 

 jبه گره  iنرخ مشخص جریان حمل و نقل از گره  ij(c-a)  مقدار 
 aمشتری ببالقوه، تعبداد    cدر صورتی که از بین  kاز طریق هاب 

 تا در سیستم وجود داشته باشند. 
غیرخطبي اسبت    (20)با توجه ببه ایبن كبه سبومین بخبش از معادلبه       

 [:4 کنیم از راهکار زیر استفاده میسازي آن براي خطي
Wijk = XikXjk      i,j,k    (21) 
Wijk - Xik - Xjk + 1.5   0  i,j,k     (22) 
Wijk - Xik - Xjk + 1.5   0  i,j,k     (23) 

 بنابراین خواهیم داشت:
 k = ∑ ∑ ∑   

   
 
   

 
   ij(c-a)Xik + ∑ ∑ ∑   

   
 
   

 
   ji  (24)  

(c-a)Xjk - ∑ ∑ ∑   
   

 
   

 
   ij(c-a)Wijk 

 :نوشت زیر شکل به توانمی را فوق رابطه
 k =  ∑ ∑   

   
 
   ijXik(

 (   )

 
) + ∑ ∑   

   
 
   jiXjk(

 (   )

 
) –   

∑ ∑   
   

 
   ijWijk(

 (   )

 
)                                               (25)  

 صبورت  ببه  λ مقبدار  آوردن بدسبت  ببراي  را (19) معادلبه  توانمي

λ        بایستی: بنابراین .كرد حل عددي
   

 

λ در صببورتي كببه مقببدار 
   

هببا محاسبببه بببراي هببر كببدام از گببره  

 توانیم این قید را به صورت زیر بنویسیم:شود، مي

∑ ∑   
   

 
   ijXik(

 (   )

 
) + ∑ ∑   

   
 
   jiXjk(

 (   )

 
) –    (26)  

∑ ∑   
   

 
   ijWijk(

 (   )

 
)    max 

بببراي حببل مببدل حاصببل شببده از رویببه پیشببنهادي توسبب  محمببدی و    
 :كردهمکاران پیروي خواهیم 

 را مشخص كنید. μدهي نرخ خدمت ،براي هر گره .1

مقببدار  ،آن مشببخص اسببت  μبببراي هببر گببره هبباب كببه مقببدار     .2

λ
   

 را بدست آورید. 

λپس از مشخص شدن مقادیر  .3
   

 .، مدل را حل كنید 

 حل يک مثال .3
محبل ببالقوه جهبت احبداو فرودگباه       8مساله مورد نظبر مرببوط ببه    

هبای مبورد نظبر،    اندازی فرودگاه در محبل باشد. در صورت راهمی
 باشبد. هواپیماهبا فبراهم مبی    یتنها امکان ساخت یبک بانبد فبرود ببرا    

هبای  هزینبه  و همننبین هر محل دارای مقدار مشخصی هزینبه ثاببت   
متناسببب بببا فاصببله بببین   ، jبببه  iمربببوط بببه انتفببال هواپیمببا از محببل  

از طریبق    jببه   i این، هزینه مربوط به انتقالاست. عالوه بر ،نقاط
بببا توجببه بببه مطالعببات انجببام شببده در سببایر مقبباالت      lو  kهبباب  2

 CC(i,k,l,j) مرتب ، با استفاده از رابطه زیر محاسبه گردیده است.

= C(i,k) + C(k,l) + 0.4 * C(l,j)                        داد در مورد تع
 هبای انتخباب شبده ببه عنبوان فرودگباه )هباب( محبدودیتی        مکان

محببل بالقببده بببه عنببوان کاندیببد جهببت انتخبباب     8وجببود نببدارد. 
، 2مکبان   5مکان فرودگاه پشنهاد شده است. پس از حل مبدل  

های احداو فرودگاه تعیبین شبده   به عنوان مکان 7و  5، 4، 3
ارجباع   7و  2، 5هبای  ببه ترتیبب ببه مکبان     8و  6، 1و نقاط 
ثبال براببر   دسبت آمبده ببرای ایبن م    کبل هزینبه ببه    شوند.داده می

های های ثابت و هزینهواحد بوده که شامل هزینه 4896718
 باشد.متغیر می

 . نتـايج 5
یبابی هباب ببا محبدودیت طبول صبف       یک مبدل مکبان  در این مقاله،  
(M/M/1/c مورد بررسی قرار گرفته است. ارضا این محدودیت )

ای انتخباب شبوند   گونبه های هباب ببه  گردد که گرهموجب می در مدل
مشتری در صف از مقدار تعیین شده  nه احتمال حضور بیش از ک

-توان در تعیین مکبان برای هر مکان کمتر باشد. از این مدل می  

 های ساخت فرودگاه از بین دندین مکان استفاده کرد.

 . مـراجع 6
1. S. Davari, M. H. Fazel Zarandi, I. B. Turksen, “The 

incomplete hub-covering location problem considering 
 mprec se  ocat o  of dema ds”, Sc e t ca Ira  ca E, No 20, 
pp.  983–991, 2013. 

2. M. E. O’Ke  y, “The  ocat o  of   teract  g hub fac   t es, 
Transportation Science 20 (2), pp. 92–105, 1986. 

3. B. Y. Kara, B. C. Ta se , “The s  g e-assignment hub 
cover  g prob em: mode s a d    ear zat o s”, Jour a  of the 
Operational Research Society 54, pp.  59–64, 2003. 

4. J. Ebery, M. Kr sh amoorthy, A. T. Er st, N. Bo a d, “The 
capacitated multiple allocation hub location problems: 
ormu at o s a d a gor thms”, Europea  Jour a  of 
Operational Research 120, pp. 614–631, 2000. 

5. M. Mohammad , F. Jo ay, H. Rostam , “A  M/M/c queue 
mode  for hub cover  g  ocat o a  prob em”, Mathemat ca  
and Computer Modeling 54, pp. 2623–2638, 2011. 

6. J. F. Campbe  , “I teger programm  g formu at o s of 
discrete hub location problems, European Journal of 
Operational Research 72, pp. 387–405, 1994. 

7. A. Mar  , “Formu at  g a d so v  g sp  ttab e capac tated 
multiple allocation hub location problems”, Computers a d 
Operations Research 32 (12), pp. 3093–3109, 2005. 

8. V. Mar a ov, D. Serra, “Locat o  mode s for a r   e hubs 
behav  g as M/D/c queues”, Computers a d Operat o s 
Research 30, pp. 983–1003, 2003. 

9. S. E hedh  , H. F. X ao o g, “Hub-and-spoke network design 
w th co gest o ”, Computers & Operat o s Research 32, pp. 
1615–1632, 2005. 
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ن فسيدٌ يکىىذٌ با استفادٌ از ورم چیشف مًزچىذَذفی اوتخاب تامیه یک مذلحل   

 Sahar_chitgar@yahoo.com داًطجَی دکتری رضتِ ریاضی کارتردی، داًطگاُ هازًذراى،، 1سحر چیتگر

 nasseri@umz.ac.irاستادیار، ػضَ ّیات ػلوی داًطگاُ هازًذراى، داًطکذُ ػلَم ریاضی، ، 2سیذ ّادی ًاغری

 khazan.homayon@gmail.com، داًطجَی ارضذ رضتِ هذیریت غٌؼتی، داًطگاُ غیراًتفاػی خسر،  3فائسُ ّوایَى زادُ

استفادُ  هَزٍى فسٍدُچثیطف   ریسی چٌذّذفی از ًرم تِ هٌظَر دستیاتی تِ یک جَاب کارای تَافقی ترای یک هسالِ ترًاهِ: چکیذٌ

ترای حل را  یاد ضذُ گیرین ٍ رٍیکرد ریسی چٌذّذفی در ًظر هی کٌٌذُ را تِ غَرت یک هسالِ ترًاهِ کٌین.. سپس، هسالِ اًتخاب تاهیي هی

تا سازی ضذُ است  پیادُ LINGOافسار  کِ تا ًرم ّای تِ دست آهذُ از رٍش چثیطف هَزٍى فسٍدُ راتٌذین. جَاب هسالِ تِ کار هیایي 

دارای ّای تِ دست آهذُ از رٍش چثیطف  دّذ کِ جَاب ًطاى هی تِ دست آهذُ کٌین. هقایسِ ًتایج هقایسِ هی هتذاٍلّای ی رٍشترخ

 هقایسِ ضذُ دارد.  ّایجَاب کارای هٌاسة تری ًسثت تِ رٍش

هٌذی ع سفارش، رٍش رضایتکٌٌذُ ٍ تخػی ریسی چٌذّذفی، ًرم چثیطف هَزٍى فسٍدُ، هسالِ اًتخاب تاهیي ترًاهِ: کلمات کلیذی

 تؼاهلی.

 مقذمٍ -1

در دًیای پر رقاتت ٍ پر سرػت اهرٍز کِ تر پایِ اًتظارات تاالی 

کٌٌذگاى ترای کیفیت تاالی هحػَالت ٍ زهاى تحَیل کن  هػرف

کِ از ّر فرغتی  اًذتِ ایي ًتیجِ رسیذُّا  استَار است، سازهاى

سازی اهتیازات رقاتتی ٍ فرایٌذّای تجاری خَد  ترای تْیٌِ

 استفادُ کٌٌذ. 

ّای در ایي هقالِ، از رٍش چثیطف هَزٍى فسٍدُ ترای حل هذل

ضَد.  استفادُ هی کٌٌذُ ٍ تخػیع سفارشهسالِ اًتخاب تاهیي

 کىىذٌمسالٍ اوتخاب تامیه -2

ّای هذیریت خریذ  تریي فؼالیتکٌٌذُ یکی از هْن اًتخاب تاهیي

کٌٌذُ هٌاسة  اًتخاب یک تاهیي زیرادر یک زًجیرُ تاهیي است، 

تَاًذ تاػث کاّص ّسیٌِ خریذ، کاّص  ای هی تِ طَر قاتل هالحظِ

ّای  زهاى تَلیذ، افسایص رضایت هطتری ٍ تقَیت رقاتت تا ضرکت

 ضَد.  تسرگ 

 چبیشف ورم -2

سازی چٌذّذفی  یٌِیک رٍش تسیار هؼرٍف در حل هسایل تْ

 .رٍش چثیطف است

[ ٍ 3[، ]2هطالة ٍ قضایای تیاى ضذُ در ایي تخص از هراجغ ]

 [ آٍردُ ضذُ است.4]

 فسيدٌ ريش چبیشف مًزين -2-1

 ضَد:ًرم چثیطف هَزٍى فسٍدُ تِ غَرت زیر هطرح هی

         
           

   ‖    ‖                   (1) 

                    ‖    ‖کِ در آى 

        ، 

یک   ّا ّستٌذ. پاراهتر ، ٍزى         ،     

 0001/0 هؼوَالً ػذدی کَچک هثثت تیياسکالر ًاهٌفی است کِ 
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ضَد. در ایي غَرت، هسالِ چثیطف هَزٍى  اًتخاب هی 01/0 تا

 ضَد: فسٍدُ تِ غَرت زیر تیاى هی

     ‖       ‖ 
                                                  

          

 مثال عذدی -3

کٌٌذُ در یک ضرکت حفاری در خػَظ یک هسالِ اًتخاب تاهیي

کردى ّسیٌِ، افسایص ٍزى تا ّذف کویٌِ هذل چٌذّذفی زیر

 هؼاهلِ، افسایص کیفیت هَاد اٍلیِ ٍ افسایص ًرخ تحَیل تِ هَقغ

 تٌذی ضذُ است.فرهَل

ست آهذُ از حل هذل چٌذّذفی فَق تا در اداهِ ًتایج تِ د

استفادُ از دٍ رٍش هجوَع ٍزیي خطی ٍ رٍش چثیطف ًرم 

 آٍردُ ضذُ است. زیردر جذٍل فسٍدُ 

هَزٍى  چثیطف 

 فسٍدُ 

   0001/0   

هجوَع ٍزیي 

 خطی

 1 18/31  42/30  

 2 29080160 29514270 

 3 96/71  40/73  

 4 86/67  70/67  

تریي  از هْن ّسیٌِدر ایي هسالِ، دٍ هؼیار تحَیل تِ هَقغ ٍ 

 ضًَذ.  گیرًذگاى ایي ضرکت هحسَب هی هؼیارّا ترای تػوین

َافقی تِ تذیْی است تا تغییر درجِ اّویت اّذاف جَاب کارای ت 

 . دست آهذُ ًیس تغییر کٌذ

 گیریوتیجٍ -4

کِ ریسی چٌذّذفی است  کٌٌذُ یک هسالِ ترًاهِ اًتخاب تاهیي

ضاهل دٍ ػاهل کیفی ٍ کوی است. در ایي هقالِ تا استفادُ از 

کٌٌذُ رٍش چثیطف هَزٍى فسٍدُ هسالِ چٌذّذفی اًتخاب تاهیي

رٍ،  . از ایياینٍ سپس حل کردُّذفی تثذیل  را تِ یک هسالِ تک

جَاب تَافقی تِ دست آهذُ ٍاتستِ تِ ًیاز ٍ استراتژی سازهاى 

ًتایج تِ دست آهذُ از حل ایي رٍش  تَاًذ تغییر کٌذ. هقایسِ هی

دّذ کِ ایي رٍش ًتایج  تا رٍش هجوَع ٍزیي خطی ًطاى هی

 دّذ.  تری را تِ دست هی هطلَب

 مراجع
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1ی کشسانبهینه سازی توپولوژیکی یک بدنه 
 Mohsen.arjmand7@gmail.com، دانشگاه گیالن ارشناسی ارشد رشته ریاضی کاربردی،دانشجوی ک ،*محسن ارجمند

 kianpour@guilan.ac.ir، دانشگاه گیالن کاربردی، عضو هیأت علمی گروه ریاضی ،محمد کیانپور

ی معکوس سختی را در نظر گرفته و با استفاده از روش اجزای محدود به مسئلهمینیمم سازی حجم برای در این مقاله  چکیده:

قایسه کنیم. در پایان به مبهینه سازی به دست آمده ارائه میگسسته سازی مسئله پرداخته و یک  روش تکراری برای حل مسئله 

مسئله و مینیمم سازی حجم برای  2یمعکوس سخت ی مینیمم سازینتایج حاصل در مورد حجم ماده استفاده شده در مسئله

  می پردازیم. معکوس سختی

  اجزای محدودروش ، ، مینیمم سازی حجمی معکوس سختیبهینه سازی توپولوژیکی، مسئله لمات کلیدی:ک

 مقدمه  .1

در بهینه سازی توپولوژیکی  به دنبال یافتن بهترین ساختار 

ها و محدودیت های مشخص هستیم. ای با ویژگیممکن در ناحیه

در این ناحیه اندازه، شکل و ارتباط فیزیکی ساختار مشخص 

ی ساختار با توابع پارامتریک و توپولوژی، شکل و اندازهنیست 

 ای از توابعشود بلکه تنها با مجموعهاستاندارد نمایش داده نمی

شوند. در ی طراحی، نمایش داده میتوزیع تعریف شده در ناحیه

های متعددی برای حل مسائل بهینه سازی مقاالت روش

یک روش همگن  ]3 [یتوپولوژیکی ارایه شده است. در مقاله

این روش اگرچه ارایه شده است  4ساختاریا به اصطالح ریز 3سازی

بیشتر به لحاظ تئوری ارزشمند است ولی ساختارهای حاصل از 

توان ساخت. نمی ساختارهاریزاین روش را به دلیل مقیاس طول 

بر مبنای طراحی تکاملی ارایه  هاییروش [5]و   [4]در مقاالت

های ژنتیک و روش های شبه تصادفی شده است که از الگوریتم

کنند اما روش های تکاملی بسیار کند به نتایج مورد استفاده می

شوند و در عملیات محاسباتی خود، تا بی نهایت نظر همگرا می

های مبتنی بر محاسبات بار تکرار می شوند در صورتی که روش

ضی برای حل مسائل بهینه سازی توپولوژیکی این مشکالت را ریا

مبتنی  5ایندارند و به سادگی قابل اجرا هستند. یک روش چاره

بر محاسبات ریاضی  برای حل مسایل بهینه سازی توپولوژیکی 

 ]6 [مشهور است در مقاالت 7SIMPیا  6قانون-روش توان که به

مورد استفاده قرار گرفته است. در این مقاله بهینه  [8]و  [7]و

سازی توپولوژیکی با هدف مینیمم سازی حجم ماده ی تشکیل 

در مسئله معکوس  سختی را در نظر می گیریم. قبل از  دهنده

ی مورد نظر، توزیع بهینه حل مسئله مینیمم سازی حجم بدنه

                                                           
 *ارائه دهنده
2 Minimum compliance Problem 
3 Homogenization 
4 Microstructure 
5 Alternative 
6 power-law approach 
7 Solid Isotropic Material with Penalization 

اولیه با  ماده تحت نیروی مفروض با محدودیت روی مقدار ماده

 .استفاده از معکوس سختی را بدست می آوریم

 

 ی مینیمم سازی معکوس سختی.   مسئله2

 ی مینیمم سازی معکوس سختی به فرم زیر است: مسئله
min

     𝑢 ∈∆ ,   𝐸
𝑙(𝑢)      

𝑠. 𝑡. 
         𝑎𝐸(𝑢, 𝑣) = 𝑙(𝑣)  , ∀ 𝑣 ∈ ∆  
        𝐸 ∈  𝐸𝑎𝑑 

 

های مجازاست و فرم دو خطی ی جابجاییمجموعه ∆که در آن 

 انرژی کشسان عبارت است از: 

𝑎𝐸(𝑢, 𝑣) = ∫ 𝐸𝑖𝑗𝑘𝑙(𝜌)
Ω

 𝜀𝑖𝑗(𝑢)𝜀𝑘𝑙(𝑣)𝑑Ω 

𝜀𝑖𝑗که  =
1

2
(

𝜕𝑢𝑖

𝜕𝜌𝑗
+

𝜕𝑢𝑗

𝜕𝜌𝑖
تانسور   𝐸𝑖𝑗𝑘𝑙(𝜌)کرنش خطی و (

سختی است و فرم خطی کار انجام شده یا انرژی کشسان در اثر 

 صورت زیر است:  به gو  fهای تحت نیرو uجابجایی 

𝑙(𝑢) = ∫ 𝑓𝑢
Ω

 𝑑Ω + ∫ 𝑔𝑢
Γ

 𝑑Γ , Γ = 𝜕Ω 

 ،نیروی کشش سطحی g ،ی حجمی واردهنیرو fکه 

𝐸𝑎𝑑های سختی، ی تانسورمجموعهΩ  ناحیه طراحی مورد نظر

𝜌 متغیر طراحی بر حسب چگالی طراحی تابع 𝑥 .است 

 داریم:  [9]  در  SIMPروشبا در نظر گرفتن 

     

{
 𝐸𝑖𝑗𝑘𝑙(𝜌) = 𝜌(𝑥)𝑝𝐸𝑖𝑗𝑘𝑙

0, 𝑝 > 1  

∫ 𝜌(𝑥) 𝑑Ω ≤ 𝑉
Ω

, 0 < 𝜌𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝜌(𝑥) ≤ 1, 𝑥 ∈ Ω
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 2 

4جدول   

𝐸𝑖𝑗𝑘𝑙که 
ی ویژگی های ماده دارای خصوصیات هندهدنشان  0

حجم ماده در دسترس و  𝑉فیزیکی یکسان مفروض می باشد و 

𝜌𝑚𝑖𝑛  فرم مسئله  ، در این صورتبردار مینیمم چگالی است

 آید:معکوس سختی به صورت زیر در می
 min

𝑢 ∈∆,   𝜌
𝑙(𝑢)       

𝑠. 𝑡. 
         𝑎𝐸(𝑢, 𝑣) = 𝑙(𝑣)  , ∀ 𝑣 ∈ ∆  

       ∫ 𝜌(𝑥) 𝑑Ω ≤  𝑉
Ω

 

        0 < 𝜌𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝜌(𝑥) ≤ 1, 𝑥 ∈ Ω 

 

ی مینیمم سازی معکوس ی مسئلهفرم گسسته.  3

 سختی

ی مینیمم سازی معکوس سختی ی  مسئلهتوانیم فرم گسستهمی

 را به صورت زیر بنویسیم: [1]در

min
𝑢 ∈∆,   𝜌

𝐹(𝜌) = 𝑓𝑇𝑈 = 𝑈𝑇𝐾𝑈 = ∑ 𝜌𝑒
𝑝𝑢𝑒

𝑇𝑘0𝑢𝑒

𝑁

𝑒=1

 

𝑠. 𝑡. 
       𝐾𝑈 = 𝑓  

       
𝑉(𝜌)

𝑉0
= 𝑣𝑜𝑙𝑓𝑟𝑎𝑐 

       0 < 𝜌𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝜌 ≤ 1 

ماتریس  K ،نیروی سراسری  f ،بردار جابجایی سراسری Uکه 

      برداری 𝑒، 𝜌بردار جابجایی عنصر  𝑢𝑒 ،سختی سراسری

تعداد عناصر  Nبردار مینیمم چگالی،   𝜌𝑚𝑖𝑛 ،های طراحیمتغیر

توان   pی مورد نظر،استفاده شده برای گسسته سازی ناحیه

حجم  𝑉(𝜌) ،است( 3اینجا برابر با در  [9]با توجه به تنبیهی)

کسر  𝑣𝑜𝑙𝑓𝑟𝑎𝑐ی طراحی، حجم ناحیه  𝑉0 ،ماده در دسترس

ماتریس سختی عنصر برای یک عنصر با  𝑘𝑒 حجم مجاز است و

 یکه است. Youngمدول 

 

 ی مینیمم سازی حجمی مسئلهفرم گسسته    .4    

ی مینیمم سازی حجم را با ی مسئلهتوانیم فرم گسستهمی

 به صورت زیر بنویسیم: 3 توجه به قسمت

min
𝑢 ∈∆,   𝜌

𝑉𝑜𝑙(𝜌) = ∑ 𝜌𝑒

𝑁

𝑒=1

 

𝑠. 𝑡. 
       𝐾𝑈 = 𝑓  
     𝑓𝑇𝑈 ≥ 𝐿𝑓𝑖𝑥𝑒𝑑 

     0 < 𝜌𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝜌 ≤ 1 

مقدار انرژی کشسان یا کار انجام شده مورد نظر  𝐿𝑓𝑖𝑥𝑒𝑑که 

است که در اینجا برابر مقدار تابع  𝑈با جابجایی  𝑓تحت نیروی 

 مینیمم معکوس سختی است.هدف مسئله 

 

ی . پیاده سازی  مینیمم سازی حجم برای مسئله5  

 معکوس سختی

به کاربرده شده در برنامه نوشته شده  1با در نظر گرفتن فیلتر 

و بدست آوردن حجم های بهینه با استفاده از برنامه  [2]در 

ی فرمول بندی ارائه شده در این مقاله، جدول نوشته شده بر پایه

 آوردیم:را بدست می 4

Volfrac Volume Compliance Problem Mesh 
size 

0.414 497.642 245.331 Minimum 
compliance 

60×20 

0.5 459.383 245.792 Minimum 
volume 

60×20 

0.175 1318.15 545.375 Minimum 
compliance 

150×50 

0.5 1223.45 545.555 Minimum 
volume 

150×50 

 

 

 نتـایج    . 6  

 1با در نظر گرفتن مقدار کار های یکسان با فیلتر  4در جدول 

ت ی کشسان دسبه مقدار حجم کمتر و مقدار کار بهینه برای بدنه

 یپس در واقع توانستیم با حجم کمتری از ماده اولیه بدنه یافتیم.

 مقدارکشسانی طراحی کنیم که کار انجام شده درآن مینیمم 

 ممکن است.

 

 مـراجع   . 7  
 

[1] O. Sigmund, "A 99 line topology optimization code written in 

Matlab", Struct Multidisc Optim, vol. 21, pp. 120–127, 2001. 
[2] Erik Andreassen, Anders Clausen, Mattias  Schevenels, Boyan S. 

Lazarov, Ole Sigmund, "Efficient topology optimization in 

MATLAB using 88 lines of code", Struct Multidisc Optim, vol. 
43, pp. 1–16, 2010.  

[3] M.P. Bendsøe, N. Kikuchi, "Generating optimal topologies in 

optimal design using a homogenization method", Comp.Meth. 
Appl. Mech. Engrg, vol. 71, pp. 197–224, 1988. 

[4] Y.M. Xie, G.P. Steven, "Evolutionary structural optimization", 

Berlin, Heidelberg, New York, Springer, 1997. 
[5] A. Baumgartner, L. Harzheim, C. Mattheck, "The biological way to 

find an optimum structure topology", Int. J. Fatigue, vol. 14, pp. 

387–393, 1992. 
[6] M.P. Bendsøe, "Optimal shape design as a material distribution 

problem", Struct. Optim, vol. 1, pp. 193–202, 1989. 
[7] H.P. Mlejnek, "Some aspects of the genesis of structures", Struct. 

Optim, vol. 5, pp. 64–69, 1992. 

[8] M. Zhou, G. I. N. Rozvany, "The COC algorithm, part II: 
Topological, geometry and generalized shape optimization", 

Comp. Meth. Appl. Mech. Engrng, vol. 89, pp. 197–224, 1991. 

[9] M. P. Bendsøe, O. Sigmund, "Topology Optimization Theory 
Methods and Applications", New York: Springer, 2003, pp. 1-70. 
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یابی های لبه با استفاده از تکنیک در محیط تشخیص حرکت اجسام  
 s1azmoodeh@gmail.com دانشگاه آزاد فردوس، ،دانشجو کارشناسی ارشد ،* سارا آزموده

 j_hamidzadeh@sadjad.ac.irکامپیوتر، مؤسسه آموزش عالی سجاد، مشهد، ایران، مهندسی گروه ، علمی تئجواد حمیدزاده، عضو هی
 

هرگونه اطالعات  ارائه تشخیص حرکت ایجاد شده در میدان دید دوربین، بدون عبارت است از پروسه تشخیص حرکت چکیده:

یک الگوریتم تشخیص حرکت سریع و ساده که نتیجه دقیق و  دستیابی بهدر مورد جهت حرکت شئ متحرک. در حال حاضر 

 که آنجایی از .ای نیست سادهکار  باشد، و دارای نویزشلوغ  ،زمینهالخصوص در شرایطی که  ، علیقابل اطمینانی را فراهم کند

از  بالدرنگ یحذف نویز در ویدئو ، برایاستامری اجتناب ناپذیر مینه برای بهبود کارایی توانایی برطرف کردن نویز ز

با ارائه شده ی ها و الگوریتماین تحقیق، دوربین مورد استفاده ثابت و بدون حرکت فرض شده  . درکنیم فیلترگذاری استفاده می

حذف نویزهای موجود  به منظور. دهندتشخیص می را اد متحرکاشیاء و افر ،صورت بالدرنگ به ،یابی های لبه استفاده از تکنیک

بندی و  قظعههای پنجره پردازش،  از تکنیک و جهت بهبود سرعت و دقت های فیلتر میانه و تکنیک نگاشت روشاز در تصویر 

که با  کند ستفاده میکار گرفته شده در این پروژه از مشتق دوم تصویر ا یابی به . تکنیک لبهشده استاعمال آستانه استفاده 

 د.گردان های خارجی تصویر را بازمی و تنها لبه پرداختهیابی تصاویر  سرعت و کارایی باالیی به لبه

 .، حذف نویزیابی، پردازش تصویر تشخیص حرکت، لبه کلمات کلیدی:

 

                                                           

 *ارائهدهنده

 

  مقدمه .1

 ها آن ترین کاربردی شاید مصنوعی، هوش های شاخه در میان

 بینایی ماشین باشد. دامنه کاربرد های سیستم کردن مکانیزه

 از و بوده وسیع بسیار رشد، حال در فناوری از شاخه این

و  تولید خط کیفیت کنترل مثل معمولی و عادی کاربردهای

 های اتومبیل مثل جدید های تکنولوژی تا گرفته ویدئویی نظارت

 از یکی عنوان به ماشین بینایی. گیرد در بر می را راننده بدون

 که است مسائلی حل دنبال به مصنوعی، هوش های شاخه

 به بصری اطالعات تحلیل و خود بینایی حس از طریق انسان

 .باشد می آن انجام به قادر راحتی

های شناسایی حرکت  هدف از این تحقیق بررسی و ارائه روش

ر د تواند که می است های بالدرنگ افراد یا اجسام در ویدئو

 از مفهوممختلف و در تحقیقاتی که های کاربردی  برنامه

. در این کنند کاربرد داشته باشد استفاده می شناسایی حرکت

ایم که الگوریتمی جهت تشخیص  تحقیق روشی ارائه کرده

یزهای و سپس به حذف نو نمودهحرکت اجسام متحرک را بیان 

جسم  ،یابی های لبه و با استفاده از تکنیک پرداختهاحتمالی 

دوربین مورد استفاده  دهد. متحرک را در خروجی نمایش می

 بدون حرکت فرض شده است.ثابت و 

 پردازش تصویر .2

 شود: به سه سطح تقسیم می طور کلی پردازش تصویر به

گونیه اطالعیات    ای از اعداد است که هیی   شامل آرایه سطح اول

که در  هایی مشخصی از جسم و یا ساختار تصویر ندارد. پردازش

نیویز  بهبود کیفیت تصویر شده و  ثشود باع این بخش انجام می

هیای   ویژگیدهد. در سطح دوم  می یر را نیز تا حدی کاهشتصو

شیده و بیه   رونید، اسیتخرا     کار می تصویر که جهت تشخیص به

اطالعیات  ، سیپس در سیطح سیوم    شوند مرحله بعد فرستاده می

سیام و ییا   خالصه شیده در مراحیل قبلیی جهیت بازشناسیی اج     

 شود. توصیف تصویر استفاده می

 تشخیص حرکت .3

هدف اصلی پروسه تشخیص حرکت، تشخیص حرکت ایجاد 

شده در میدان دید دوربین، بدون ارائه هرگونه اطالعات در 

 باشد. ت شئ متحرک میمورد جهت حرک

 تشخیص حرکت های بهبود الگوریتم تکنیک .4-1

 پنجره پردازش .4-1-1

زمان اجرای یک  ها و درنتیجه کاهش زشمنظور کاهش پردا به

کنیم و امکان  پروژه بالدرنگ، از پنجره پردازش استفاده می

جای همه آن را در هر مرحله فراهم  بررسی درصدی از تصویر به

کنیم. در این تحقیق احتمال وقوع حرکت در تمامی نواحی  می

پنجره پردازش بینی است بنابراین  تصویر یکسان و غیرقابل پیش

سیم شده است تا در هر مرحله به بررسی را به چندین قطعه تق
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سپس هر قطعه در یک سیستم  چندین قطعه از تصویر بپردازد.

شود تا  های مجزا بررسی می پردازش موازی توسط پردازنده

 سرعت بسیار باالیی را فراهم کند.

 بندی بالک .4-1-2

از تصویر  P×Pبرای افزایش دقت و کاهش نویز، یک محدوده 

شود و مالک مقایسه از  ین، بررسی میخام گرفته شده از دورب

یابد که در نتیجه  می بسط  P×Pیک پیکسل به یک محدوده 

اثر عامل تخریب کننده یک پیکسل در روند تشخیص حرکت، 

 شود. خنثی می

 اعمال آستانه .4-1-3

هدف کاهش نویز است و اجزاء متناظر در دو  در این تکنیک

ها از  ف آناختالاگر شوند،  صویری متوالی را مقایسه میفریم ت

 شود. عنوان حرکت در نظر گرفته می به حد آستانه بیشتر باشد

 بندی تصویر قطعه .4

 دیجیتال تصویر یک تقسیم معنی به 2بندی تصویر عملیات قطعه

 این هدف. استها(  پیکسل از ای مجموعه) مختلف یها بخش به

 صیورتی  بیه  اولییه  تصیویر  نمیایش  و تصویر سازی ساده ،عملیات

 تصییویر پییردازش  عملیییاتسییایر  اجییرای و آنییالیز بییرای خییاص

 مقدار دارای یها پیکسلای که  گونه به، باشد می تر صورت ساده به

 صیفر  راهیا   پیکسیل  سیایر  و ۱ برابیر  را آسیتانه  از بیاالتر  و برابر

 .کند می

 یابی لبه .5

تغییر ناگهانی، زیاد یا کم که در آن یک  ای است منطقهلبه 

استفاده از نقشه . دهد رنگ رخ می شدن سطح خاکستری یا

های پردازش تصویر  ای تصویرها، زمان پردازش را در سیستم لبه

 تفکیک در این تحقیق، حل اساسیامر ی ازدهد. یک کاهش می

 باشد و بنابراین تصویر به دو ناحیه مرتبط شئ و زمینه می

ای تصویر جهت محاسبه مجموعه  پیدا کردن نقشه لبه نیازمند

 .هستیمتغییرات آنی  فاقد یبردارها

ند برمبنیای  شو یابی استفاده می برای لبه ی کههای الگوریتماغلب 

هیای مبتنیی بیر     . در این بین روشهستندیا الپالسین  گرادیان

 سازی عملکرد بهتری دارند. مشتق از لحاظ سرعت پیاده

 حذف نویز .6

 بیر اثیر  ضربات مثبت و منفی ایجاد شده  به علتویر معموالً تص

شیود.   میی هیای نیویزدار، خیراب     خطاهای دیکد کردن یا کانیال 

های بیاال در تصیویر    یابی عموماً به تقویت فرکانس عملگرهای لبه

نویزهیایی از  ناپیذیر بیودن وجیود     اجتنابپرداخته و با توجه به 

، ماحصییل هییای تصییویربرداری ل نمکییی در سیسییتمقبیییل فلفیی

میین دلییل بیرای بیاال     بود. به هتقویت نویز نیز خواهد  ،یابی لبه

                                                           
2
 Image Segmentation 

ییک مرحلیه حیذف نیویز     ، یابی کارایی سیستم، قبل از لبه بردن

از فیلتیر   ،شود. ما برای حذف نویز فلفل نمکی موجیود  انجام می

ی دتعیدا  پروسیه حیذف نیویز،   ایین   کنییم. در  میانه استفاده می

 شیده، سیه  قایم ، بیاهم در کنار یکیدیگر قیرار دارنید   که پیکسل 

ی یهیا  بر روی پیکسیل  حاصلرنگ و  محاسبهآنها گ رن میانگین

، در شیود  میی با این رنگ دارنید اعمیال    یالف رنگی باالیتکه اخ

 رود. مینویز تصویر از بین نتیجه این عملیات، 

 گیری نتیجه .7

هدف اصلی از این تحقیق بیان الگوریتمی سریع و کارامد جهت 

تشخیص شیئ متحیرک در محیطیی اسیت کیه دوربیین در آن       

پروسه پردازش ر داده شده است. در این مقاله بت قراصورت ثا به

، را بیان کردههای مختلف تشخیص حرکت اشیاء  تصویر و روش

گفتیییم کیه اغلییب  هییای مختلیف   مختصیر روش  بررسیییضیمن  

در  و بیوده  ییا الپالسیین   برمبنای گرادیان یابی لبههای  الگوریتم

سیازی   بر مشتق از لحاظ سرعت پیاده  های مبتنی بین روش این

هیای   اهمیت سرعت در وییدئو  دلیل به اما  دارندعملکرد بهتری 

هیم  سرعت و هم یابی هستیم که  لبهروش بالدرنگ ما به دنبال 

های مقابله و حیذف   روش در انتها نیز .داشته باشددقت باالتری 

 به بیان کلی. بررسی شدند مختصراً نویزهای احتمالی در تصاویر

جسم در حیال حرکیت را تشیخیص    ابتدا  در روش معرفی شده،

و پیس از اعمیال    کنییم  میزمینه تصویر را جدا  سپس پس داده

هیای جسیم متحیرک     گیری بیه تشیخیص لبیه    های نویز تکنیک

دهییم. سیعی    در خروجی نمایش میی نهایی را پرداخته و تصویر 

هییایی را بییرای تشییخیص حرکییت، نییویزگیری و  الگییوریتم شییده

و دقت باالیی را برای هیدف میا    کار گیریم که سرعت یابی به لبه

 فراهم کنند.

 . مـراجع 6

[1] A. Veeraraghavan, A.R. Chowdhury and R. Chellappa, Role of 

shape and kinematics in human movement analysis, CVPR, Vol. 

I, pp. 730-737, 2004. 

[2] B. Ozer, W. Wolf and A.N. Akansu, Human activity detection in 

MPEG sequences, Workshop on Human Motion pp. 61, 2000. 

[3] Boutaina Hdioud, Abderrahmane Ezzahout, Youssef Hadi, 

Rachid Oulad Haj Thami, “A Real-Time People Tracking 

System Based on Trajectory Estimation Using Single Field of 

Camera View”, IEEE 978-1-4673-5285-7/13/2013. 

[4] Kaiming He, Member, IEEE, Jian Sun, Member, IEEE, Xiaoou 

Tang, Fellow, IEEE “Guided Image Filtering” IEEE 

TRANSACTIONS ON PATTERN ANALYSIS AND MACHINE 
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بندی مارکوف برای شناسایی دقیق مبتنی بر خوشهبهینه و  ارائه الگوریتمی

 های وبروبات

هطْذ،  ،اهبم سضب)ع(الوللی ثیيداًطگبُ  گشٍُ کبهپیَتش، ،افضاس(داًطجَی کبسضٌبسی اسضذ هٌْذسی کبهپیَتش)ًشم ،* هْذیِ رثیحی
m.zabihi@imamreza.ac.ir 

داًطگبُ آصاد اسالهی، هطْذ،  افضاس(،هٌْذسی کبهپیَتش)ًشم علوی گشٍُ عضَ ّیئتجْبى، هجیذ ٍفبیی

vafaeijahan@mshdiau.ac.ir 

، ثٌذی دس تحقیقبت ثیَاًفَسهبتیکّبی خَضِتشیي سٍشص هعشٍفی اعٌَاى یکثٌذی هبسکَف، ثِالگَسیتن خَضِ چکیده:

-هی یک گشافّبی عجیعی هَجَد دس کِ ثب استفبدُ اص دٍ عولگش هبتشیسی ثِ یبفتي خَضِ است، الگَسیتوی هجتٌی ثش گشاف

اتی دس ثذًِ اصلی پشداصش هٌبست جْت تَلیذ هبتشیس ٍسٍدی ٍ ایجبد تغییشاسائِ یک فبص پیص ّذف اص ایي هقبلِ،پشداصد. 

اًسبًی،  سثشاىّبی ٍة ٍ کبسٍثبت گشٍُثِ دٍ  ،ثبصدیذکٌٌذگبى یک ٍة سبیت ثٌذیخَضِثشای  است. سٍش پیطٌْبدی الگَسیتن

ّبی ًْبیی ٍ هقذاس آصهَى تعذاد خَضِسشعت،  . دس پبیبىًَذضٍ ًتبیج تحت هعیبسّبی صحت ٍ دقت اسصیبثی هیاستفبدُ 

ّب اسصیبثی .ضَدثٌذی هبسکَف( هقبیسِ هی)ًسخِ تغییشیبفتِ الگَسیتن خَضRMCLِالگَسیتن ثب  الگَسیتن پیطٌْبدیّوجستگی 

ّبی تَلیذی تَسظ تعذاد خَضِ است اهبتقشیجب ثشاثش آصهَى ّوجستگی ثشای ّش دٍ الگَسیتن  ًتیجٍِ سشعت  دّذ کًِطبى هی

  تش ایي الگَسیتن ًسجت ثِ سٍش پیطٌْبدی است.کندقت دٌّذُ َدُ ٍ ّویي ًطبىثیطتش ث RMCLسٍش 

 ، ضجبّت کسیٌَسی.آصهَى ّوجستگی ّبی ٍة،ثٌذی هبسکَف، سٍثبتثٌذی هجتٌی ثش گشاف، خَضِخَضِ کلمات کلیدی:

                                                           

 *ارائو دىنده

  مقدمه .1

 یتالق سیهبتشداضتي ثب  (MCL) هبسکَف ثٌذیخَضِ تنیالگَس

ِ  ،س آىدهَجوَد   ّبیبىیجش سبصیِیٍ ضج ک گشافی ِ خ ثو -َضو

اسوت   يیثش ا یهقبلِ سع يیدس ا. پشداصدیه ِیاٍل ّبیدادُ ثٌذی

بتشیس هو  فیو هٌبست جْت تعش پشداصشصیفبص پ کیکِ ثب اسائِ 

 تنیدس ثذًِ الگَس یشاتییتغ جبدیا يیٍ ّوچٌ یٍسٍد تالقی گشاف

 تنیالگوَس  جیًتوب  بىی. دس پبنیثشس قیقدثْیٌِ ٍ  یثِ سٍض ،یاصل

ِ   یطٌْبدیپ ِ یشییو تغ ایثوب ًسوخ ِ  تنیاص الگوَس  بفتو  ثٌوذی خَضو

ِ یبهقRMCL[01 ]هوبسکَف ثووِ ًووبم   دٍ  یی. تَاًووبگووشددیهوو سو

ٍة ثوِ دٍ   ذکٌٌوذگبى یاص ثبصد یتعوذاد  یثٌذدس خَضِ تنیالگَس

ضذُ ٍ  ذُیٍة، ثِ چبلص کط ّبیٍ سٍثبت یخَضِ کبسثشاى اًسبً

 .گشددیه سِهقبی ّن ثب جیًتب

 بندی مارکوفالگوریتم خوشه .2

ضذُ ستًَی است کوِ   سبصیٍسٍدی الگَسیتن یک هبتشیس ًشهبل

ِ  0جوع عٌبصش ّش ستَى ثشاثش  -است. ثذًِ اصلی الگَسیتن حلقو

ای تکشاسضًَذُ است کِ اص دٍ عولگش ثسظ ٍ تَسم ٍ یک هشحلوِ  

ضوَد. عولگوش ثسوظ هعوبدل ثوِ توَاى       سبصی تطوکی  هوی  ّشس

تَاى دٍ( است کوِ ثبعو    سسبًذى هبتشیس تالقی هیبًی )هعوَال 

گشدد. عولگش تَسم تَسعِ جشیبى هبثیي ًَدّبی گشاف ٍسٍدی هی

ٍ  rتحوت پوبساهتش   هبتشیس  Hadamardًیض اص دٍ هشحلِ ضشة 

سبصی جْت ضَد. هشحلِ ّشسًشهبلسبصی ستًَی آى سبختِ هی

گوشدد ٍ دس افوضایص   ّبی کَچک اسوتفبدُ هوی  صفش کشدى دسایِ

ٍ ثعوذ اص ّوگشایوی   ایی داسد. دس پبیبى سشعت الگَسیتن تبثیش ثسض

ِ  بصو  حاص هوبتشیس  ، الگَسیتن ثِ حبلت سکَى ًْبیی ّوب  خَضو

ایوي   RMCL. دس ًسوخِ  [0،01]گشدًوذ استخشاج ٍ تفسیش هوی 

تغییشیبفتِ اسوت کوِ    M*MGالگَسیتن، عولگش ثسظ ثِ صَست 

MG ّذف اص ایي کبس، تَلیذ ثبضذ. هبتشیس تالقی اٍلیِ گشاف هی

 .[0،01،00،00،06] تش استّبیی دقیقخَضِ

 

 پردازشالگوریتم پیشنهادی برای فاز پیش .3

دس اثتوذا   .اسوت  تنیالگَس یٍسٍد سیهبتش ذیفبص، تَل يیّذف اص ا

-min یسوبص هشثَط ثِ ّش دادُ ثب استفبدُ اص ًشهبل شیهقبد ِیکل

Max [ ُاًتقوبل هو  0ٍ1ثِ ثبص ]هبتشیس بثٌوذ یی(M)   سوپس ثوب .

ّش دٍ ًوًَوِ   يیضجبّت ث ،یٌَسیکساستفبدُ اص فشهَل ضجبّت 

-یهوو شُیوورخ یهشثعوو یسوویدس هبتش جیدادُ هحبسووجِ ٍ ًتووب 

ثوش   طوتش یث ذیو تبک ی(. دس اداهِ، ثشاMSیب  ضجبّت سهبتشی)گشدد

ِ  اص ّون،  ثِ ِیضج ّبیًوًَِ دادُ اسوتفبدُ ضوذُ ٍ    ایحذآسوتبً
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 2 

. ضوًَذ یضجبّت صفش هو  سیحذ، دس هبتش يیکوتش اص ا ّبیِیدسا

 تبیکشدُ ٍ ًْب شییتغ 0ثِ  سیهبتش شصفشیغ شیهقبد ِیکل بى،پبی دس

 .گشددیه یسبصًشهبل یضجبّت ثصَست ستًَ سیهبتش

 

 پشداصش الگَسیتن پیطٌْبدیفلَچبست فبص پیص -0ضک  

 MCLسازی الگوریتم . روش پیشنهادی جهت بهینه 4

هقوبدیش ّوش    عولگوش ثسوظ  اعوبل دس الگَسیتن پیطٌْبدی، ثعذ اص 

گشدد. ثوشای تعیویي حذآسوتبًِ ایوي     ستَى اص هبتشیس ّشس هی

هقبدیش ّش ستَى  اًحشاف هعیبسسبصی، اص تفبض  هیبًگیي ٍ ّشس

کِ ضجبّت کوتشی ثیي ًَدّبیی جشیبى  سپاست. استفبدُ ضذُ

 ضًَذ.ثِ ّن داسًذ، اص هبتشیس حزف هی

 . نتـایج 5

 0111)ًطسوت   0200اص فبی  ثجت ٍقبیعی ثوب   دس اسصیبثی ًتبیج

ثوشای  . [1،2،3،2]اسوت ذُاستفبدُ ض (سٍثبت ٍة 0601اًسبى ٍ 

ّوبی ٍة  خصیصِ هشسَم دس ضٌبسبیی سٍثوبت  06ّش ًطست اص 

 . [0،0،6]استاستفبدُ ضذُ

 

 ًتبیج حبص  اص اسصیبثی الگَسیتن پیطٌْبدی  –6ضک  

% 32.00ثٌذی سٍش پیطٌْبدی ، دقت خَض6ِک  ضثبتَجِ ثِ 

 است.

آصهَى 

 ّوجستگی

تعذاد تکشاس 

 حلقِ اصلی

تعذاد  صهبى اجشا

ّبی خَضِ

 ًْبیی

 الگَسیتن

1.0010 

 

6 01.31sec 0  سٍش

 پیطٌْبدی

1.0013 0 00.30sec 2 RMCL 

 RMCLهقبیسِ ًتبیج الگَسیتن پیطٌْبدی ٍ الگَسیتن  -0جذٍل 

( هقبیسووِ ًتووبیج سٍش پیطووٌْبدی ٍ  الگووَسیتن    0جووذٍل)

RMCL  .آصهَى ّوجستگی ّش دٍ الگَسیتن تقشیجب ثشاثوش  است

( کوتوش اص  sec 0.0تٌْوب چٌوذ ثبًیوِ)    RMCLسوشعت   است.

 0ٍ تعوذاد تکوشاس حلقوِ اصولی دس آى     است، پیطٌْبدی سٍش 

چِ کِ ثبع  ثشتشی سٍش پیطٌْبدی ًسوجت  آىاهب ثشاثش است. 

ّبی ًْوبیی اسوت   گشدد، تعذاد خَضِهی RMCLثِ الگَسیتن 

تش ایي پبییيدٌّذُ دقت ًطبى ثَدُ ٍ عذد چْبس RMCLکِ دس 

  .ثبضذهیًسجت ثِ الگَسیتن پیطٌْبدی  سٍش
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Sensitivity Analysis of Multiobjective Linear

Programming Problems with Parametric Objective

Functions
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Abstract: This paper presents the post optimal analysis of given efficient point or efficient face in multi-
objective linear programming (MOLP) where one row in objective coefficient matrix is parameterized. The
developed method in this paper do this analysis in a low volume of computations and it is not affected by
degeneracy as it is the main problem for some available methods [4]. Using this new method, a ranking
factor is proposed for ranking a given set of point. Since this method dose not depend on extreme points, it
can give a similar ranking for faces using their relatively interior points.

Keywords: Multiobjective linear programming, Efficiency, Sensitivity analysis, Post optimal analysis.

1 INTRODUCTION

Consider the following MOLP Problem:

max Cx
s.t. Ax ≤ b,

(1)

where C ∈ Rk×n, A ∈ Rm×n and b ∈ Rm. The
feasible set of this problem is denoted by X. A
point x∗ ∈ X is said to be an efficient solution for
(1) if there is no x ∈ X such that Cx∗ ≤ Cx and
Cx∗ 6= Cx.

In view point of computation, we are strongly in-
terested in efficient point which are not sensitive to
changes of problem data. Specially, we may be con-
cern about a case in which one objective function is
parameterized. It should be noted that sensitivity
analysis and satiability in multiobjective program-
ming have been studied in many works. For MOLP
problems, one can see works [4, 5, 6, 2].

There are some works concerned about above-
mentioned special case such [4, 5]. In the recent
paper ([4]), Sitarz proved an important result say-
ing that in MOLP problems with parametric ob-
jective functions the range of parameter, denoted
by Tx∗ , for maintaining the efficiency of a given ef-
ficient point x∗, is a convex set (interval). Then,
he developed a method for computing Tx∗ . But his
method has two weaknesses: it is just applicable
for extreme points on the other hand, as it travels
along all degenerate bases of some auxiliary prob-
lems, it needs large volume of computations. This
paper at first gives an elementary and constructive
proof for the convexity of Tx∗ . Then it gives an easy
method for computing Tx∗ . To this aim, consider

the following parametrization for (1):

max (C + tG)x
s.t. Ax ≤ b,

(2)

where t ∈ R is a parameter and G ∈ Rk×n which
consists of only one non-zero row. The i -th row of
G denoted by gi. We denote by Ci ∈ R(k−1)×n

a submatrix of C without the i -th row. Define
Tx∗ := {t ∈ R | x∗ is an efficient point of (2) }.
Now, Consider the following parametric LP with
parameter t:

max (ci + tgi)x
Cix ≥ Cix∗

s.t. Ax ≤ b
(3)

and define

Ox∗ := {t ∈ R | x∗ is an optimal solution of LP (3)}.
Sitarz proved the following theorem on the relation
between Ox∗ and Tx∗ .

Theorem 1.1. [4]. Let x∗ ∈ X. Then

(1) Ox∗ is a closed convex set.

(2) If t1 ∈ Ox∗ and t2 ∈ Tx∗ and t1 < t2 then
(t1, t2) ⊂ Tx∗ .

(3) If t1 ∈ Ox∗ and t2 ∈ Tx∗ and t2 < t1 then
(t2, t1) ⊂ Tx∗ .

(4) If Tx∗ 6= ∅ then cl Tx∗ = Ox∗ and int Ox∗ ⊂
Tx∗ .

(5) If Ox∗ = (−∞,∞) then Tx∗ = ∅ or Tx∗ =
(−∞,∞).

(6) Tx∗ is a covex set (interval) if it is nonempty.

1
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2 MAIN RESULTS

Consider the following system:

∑

l∈I(x∗)

wla
l =

k∑

j=1, j 6=i

λjc
j + λi(ci + tgi)

λ > 0, w ≥ 0, t ∈ R,

(4)

where I(x∗) denotes the index set of binding con-
straints of (1) at x∗. Denote the feasible set of
System (4) by S. Then next theorem give an el-
ementary proof for convexity of Tx∗ which is the
main theorem in [4].

Theorem 2.1. Let x∗ ∈ X. Then Tx∗ is a convex
set.

Proof: Let t1, t2 ∈ Tx∗ and θ ∈ [0, 1].
Then there exists w1, w2 ≥ 0 and λ1, λ2 >
0 such that (w1, λ1, t1), (w2, λ2, t2) ∈ S;
therefore ( 1

λ1
i
w1, 1

λ1
i
λ1, t1), ( 1

λ2
i
w2, 1

λ2
i
λ2, t2) ∈

S. Consequently, θ( 1
λ1

i
w1, 1

λ1
i
λ1, t1) + (1 −

θ)( 1
λ2

i
w2, 1

λ2
i
λ2, t2) ∈ S. So Tx∗ is a convex

set. ¤
The dual of Problem (3) with parameter t is as

follows:
min wT b− λT Cix∗

s.t. AT w − CiT λ = (ci + tgi)t

λ ≥ 0, w ≥ 0.

(5)

As shown in Theorem 2.2, the lower bound and
upper bound of Ox∗ can be obtained using the fol-
lowing LP problems:

t1 = min t

s.t. AT w − CiT λ = ci + tgi

wT b− λT Cix∗ = (ci + tgi)x∗

λ ≥ 0, w ≥ 0, t ∈ R
(6)

and
t2 = max t

s.t. AT w − CiT λ = ci + tgi

wT b− λT Cix∗ = (ci + tgi)x∗

λ ≥ 0, w ≥ 0, t ∈ R.

(7)

Denote by S′ the feasible set of problems (6) and
(7).

Theorem 2.2. Let x∗ ∈ X. Then Ox∗ is the closed
interval between t1 and t2.

Proof: Assume that (w, λ, t) ∈ S′. Then by con-
sidering problems (3), (5) and (6), it can be seen
that t ∈ Ox∗ . Conversely, assume that t ∈ Ox∗ .
then x∗ is an optimal solution of Problem (3). So,
its dual (Problem (5)) has a finite optimal solution
denoted by (w, λ). Therefore, (w, λ, t) ∈ S′. ¤
Remark 2.3. Since sets Ox∗ and Tx∗ may be dif-
ferent in their bounds we can use an efficiency test
for examining these bounds. Also at fist, we should
test (it can be done easily) if Tx∗ is empty or not.

Remark 2.4. Using the KKT conditions, by re-
moving one constraint and so many variables, we
can replace the constrained of problems (6) and (7)
with the following system:

∑

l∈I(x∗)

wla
l =

∑

j∈Î(x∗)

λjc
j + (ci + tgi)

λj , wl ≥ 0 l ∈ I(x∗), j ∈ Î(x∗), t ∈ R.

, (8)

where Î(x∗) and I(x∗) denote the index set of bind-
ing constraints of Problem (3) at x∗. This idea is
so interesting in the view point of computation.

Using this new method, a ranking factor is pro-
posed for ranking a given set of points. Since
the proposed method dose not depend on extreme
points, it can give a similar ranking for efficient
faces or maximal efficient faces ([3]) using their rel-
atively interior points. We rank the efficient so-
lutions or faces using the length of their interval.
Also, we can assign a ranking factor to a given
face, with relative interior point x∗, a pair such
(Dimension(F ), |Tx∗ |) and then we compare these
pairs lexicographically.
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 ل مسئله کنترل بهینه مرزی معادله موجبرای ح اکارروش محاسباتی 1
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استخراج  جا که باشند. از آن یممربوط به معادالت با مشتقات جزئی  مرزیدسته مهمی از مسائل کنترل بهینه چکیده:
های عددی کارا و مؤثر برای این مسائل  ، معرفی روشباشد یمشرایط بهینگی برای معادالت با مشتقات جزئی دشوار 

به دلیل این که ترکیبی از روش طیفی  باشد. یمموجاز این معادالت معادله  ای نمونه ای برخوردار است. از اهمیت ویژه
رسد، در پی آن هستیم که از این روش  یهای مناسبی م به جواب مرزیه حل مسائل کنترل بهینو روش شبه طیفی در 

 استفاده کنیم. موجمعادله  مرزیمسئله کنترل بهینه قابل قبول در مورد  های جواببرای رسیدن به 

 ، روش طیفی و روش شبه طیفیموج، معادالت با مشتقات جزئی، معادله مرزی کنترل بهینهکلمات کلیدی:

                                                           

 *ارائه دهنده

 

 مقدمه .1
معادله موج یک معادله دیفرانسیل جزئی خطی مرتبه دوم 

بیل قهایی از  که برای توصیف پدیده معادلهاست. این 
ی آواشناسی، ها هرود در زمین میهای صوتی بکار  موج

در شود.  میالکترومغناطیس و دینامیک سیاالت ظاهر 
ادالت با مشتقات جزئی، عحالت یک بعدی بر خالف اکثر م

این  حلهای ساده و کلی را استخراج کرد.  توان جواب می
معادله نخستین بار توسط د.آالمبر مورد مطالعه قرار 

 گرفت.
 های اخیر، کنترل مرزی از معادله موج موضوع در سال

ی ها چهره. از [8] کارهای پژوهشی متعددی بوده و هست
توان به گوگات دانشمند آلمانی  میبرجسته در این زمینه 

کرد که مقاالت متعددی را در مورد کنترل معادله  اشاره
موج و به ویژه کنترل مرزی از این معادله ارائه کرده 

 .[6،4،3،2و7] است
 

 فرمول بندی مسئله کنترل .2
 درنظر بگیرید که به طوری را xمتغیر فضایی

بازه 0, L  0چنین تعلق داشته باشد. همT زمان نها یی ،

از معادله  مرزیبرای معرفی مسئله کنترل .باشد 0cو 

 :باشد میبه صورت زیر داده شده سیستم ، [6و5] موج

 
 

   2

1 2 1 2 1 2
2, 0,

  , , 0, , , 0,    
T

min u u u u C T u u L T (1)  

         2  , ,   , 0, 0,  tt xxy x t c y x t x t L T (6)  

         0 1  ,0 ,  ,0 0,  ty x y x y x y x x L (4)  

 1 2  (0, ) ( ),  (1, ) ( ) 0,  y t u t y t u t t T (3)  

       , 0,  , 0 0,  ty x T y x T x L (5)  

  خواهیم متغیر حالت  میبا بیان مسئله فوق  ( , )y x t صادق

عملگرهای کنترل ( را با استفاده از 6در معادله موج )
 ت( به حال4( کنترل کرده، آن را از حالت اولیه )3مرزی )

( مینیمم 1هدف ) یای که تابع سکون هدایت کنیم، به گونه
 .گیریم در نظر میرا  1Lدر ادامه شود.

 

 حل مسئله کنترل .3
به  مرزیاصلی این روش تبدیل مسئله کنترل بهینه ایده 
تبدیل مسئله کنترل و سپسی توزیعی کنترل بهینه ی لهئمسیک 

. باشد به یک مسئله کنترل بهینه معمولی می توزیعیبهینه 
سازی بعد  این کار با استفاده از روش طیفی برایگسسته

است. در مرحله بعد مسئله کنترل بهینه  مکان انجام شده 
، سپس  طیفی گسسته شده معمولی با استفاده از روش شبه

بازهبرای این منظور ردد.گ حل می    T به

 ýý 1,1 ýýý شود. میانتقال داده 

 ( , ) ( ) ( ) 1 ( ) ( )   T T Ty x t L t A x x L t S xL t R (2)  

1( ) ( ) Tu t L t S (7) , 2 ( ) ( ) Tu t L t R (8)  

 1( ) ( ),..., ( )  
T

Nx x x  

)که  طوری به ) 2sin( ) n nx x در آنکه n n   

,1برای , n N و با ویژگی تعامد زیر 
1

0
( ) ( ) 0,        i jx x i j (9)  

)جا  در اینبرقرار است. )L tهای  ای چندجمله های پایه

در [1]لوباتو-گاوس-لژاندردرونیاب الگرانژ مبتنی بر نقاط 

بازه زمانی 1,1و  دباش میD  ماتریس عملگر مشتق

( )L t  و  (5)-(1)در روابط  (8)-(2)است. با جایگذاری

( در 6( و کالوکیت کردن معادله)9استفاده از ویژگی تعامد)
 آید: میبدست  لوباتو-گاوس-لژاندرنقاط 

 

 

1 2

1 2
1

1

2 2

2
min  ( , ) ( )

( )



   


  


T T

T T

J u u L t D S
T

L t D R dt

(11)  

2 2 2

4

0


 

 

T T T T

T T

T c
D D A AG ED D S

FD D R

(11)  
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1

0
0

( 1) ( ) ( 1) ( 1)     
T T TL A y x dx L SE L RF (16)  

1

1
0

( 1) ( ) ( 1)
2

( 1)

T T T T

T T

T
L D A y x dx L D SE

L D RF

   

 

 (14)  

(1) (1) (1)T T TL A L SE L RF   (13)  

(1) (1) (1)T T T T T TL D A L D SE L D RF  (15)  
 

 . نتـایج 4
 اولیه زیر در نظر بگیرید: های اده( را با د5)-(1مسئله )

0 12, 1, 1, 0,T c y y      

 بدست آمده است عبارتند از: [5] ی تحلیلی که درها جواب

   * *

1 1

1
1

2
u t u t t     

تهابعی ههدف    ، مقهدار بهینهه  (1و بنابراین با توجهه بهه رابطهه)   

*برابر است با:      1J  

ر بدسهت  یه مقادیر ارائه شده برای تابعی معیار بهه صهورت ز  
 مده است:آ
 

 : مقادیر مربوط به تابعی هدف 1جدول 
 J Eror ofJ پارامترهای گسسته سازی

N=11,M=11 1.1296 1.1296 
N=11,M=41 1.1137 1.1137 
N=11,M=45 1.1136 1.1136 

 

نمودارهای کنترل و حالت بدست آمده برای یک تعداد 
 مشخص از نقاط شبکه به این صورت بدست آمده است:

 

 
,10بدست آمده برای  تابع حالت بهینه :1شکل  35N M  

 

 
ه با کنترل های مرزی راست و چپ بدست آمد مقایسه کنترل:2 شکل

,10برای بهینه اصلی  35N M  
 

 مـراجع.  5
Periodicals: 

[1] B. Fornberg. A Practical Guide to Pseudospectral 
Methods. Cambridge UniversityPress, 1998. 

[2] M. Gugat, and L. Meirovitch. "Analytic Solutions of L* 

Optimal Control Problems for the Wave Equation." 
Optimization Theory and Applications, vol. 114, August 

(2002): 397-421. 
[3] M. Gugat, and V. Grimm. "Optimal Boundary Control of 

the Wave Equation with Pointwise Control Constraints." 
Computational Optimization and Applications, vol. 49, May 

(2011): 123-47. 
[4] M. Gugat, G. Leugering, and G. Sklyar. "Lp-Optimal 

Boundary Control for the Wave Equation." Control Optim, 

vol. 44, (2005): 49-74. 
[5] M. Gugat. "Optimal boundary control of a string to rest in 

finite time with continuous state." Journal of Applied 

Mathematics and Mechanics, vol. 86, February (2006): 

134-150. 
[6] M. Gugat. "Optimal switching boundary control of a string 

to rest in finite time." Journal of Applied Mathematics and 

Mechanics, vol. 88, March (2008): 238-305. 
[7] M. Gugat. "Penalty Techniques for state Constrained 

Optimal control of Problems with the Wave Equation." 
SIAM Journal on Control and Optimization, vol. 48, 
November (2009): 3026-51. 

[8] M. Negreanu, and E. Zuazua. "Uniform Boundary 

Controllability a Discrete 1-D Wave Equation." Systems & 

Control Letters, vol. 48, (2002): 261-79. 

155



 
 

1 

 

 

 ریزی خطی برای تسطیح اراضیطراحی مدل برنامه

 shams@gut.ac.ir، فنی و مهندسی گلپایگان، دانشگاه مهندسی صنایع گروه عضو هیأت علمي  ،حسین شمس شمیرانی

 fr.bahrami91@yahoo.com، دانشگاه تهران، اجرائی مدیریتفریده بهرامی، دانشجوی کارشناسی ارشد 

 modarres@sharif.edu، صنعتی شریف، دانشگاه مهندسی صنایع گروه عضو هیأت علمي محمد مدرس یزدی، 

در حال حاضر برای طراحی الگوی تسطیح اراضی عمدتًا از روش برازش صفحه با استفاده از تکنیک  چکیده:
شود. متغیره و سپس بکارگیری سعی و خطا برای برقرار نمودن الزامات تسطیح استفاده میآماری رگرسیون خطی دو 

ریزی . در این مقاله با استفاده از تکنیک برنامهباشدیکسان نمیجواب حاصل از این روش، با جواب بهینه واقعی 
الگوی ممکن برای تسطیح را بدون نمائیم که قادر است بهترین خطی روشی را برای طراحی الگوی تسطیح ارائه می

 نیاز به سعی و خطا و با در نظر گرفتن تمامی الزامات فنی ارائه نماید.
 ریزی خطی، تسطیح اراضی، طراحی الگوی تسطیح، طراحی سطح ناهموار ،  برنامهریاضی سازیبهینه  کلمات کلیدی:

 مقدمه  .1
تغییر در پستی و بلندیهای زمین بطوری که در جهت محور 

X  نیز در جهت محوروY ای از شیبهای مشخص در محدوده
شود. مراحل کاری الزم قرار گیرد تسطیح اراضی نامیده می

  برای تسطیح اراضی عبارتند از:
 شبکه بندی زمین -1

 نقشه برداری زمین -2

 طراحی الگوی تسطیح -3

 اجرای عملیات تسطیح -4

های عمرانی و ح اراضی بخش جدایی ناپذیر پروژهتسطی
باشد. پروژههائی مانند ایجاد مزرعه، شهرک، میصنعتی 

نیاز به  .و غیره های صنعتی، کارخانه، فرودگاه، مجتمعجاده
ماشین آالت گران قیمت و ابزارهای پیشرفته باعث شده است 

ای دشوار و پرهزینه باشد. که تسطیح اراضی پروژه
بکارگیری تکنیکهای بهینه سازی برای طراحی الگوی 

تواند هزینه و زمان اجرای عملیات تسطیح را به تسطیح می
تواند الگوی تسطیح میای کاهش دهد. طور قابل مالحظه

پستی بسیاری از مواقع، صفحه، رویه، یا سطح ناهموار باشد. 
کارگیری الگوی ه ای است که بهای زمین به گونه و بلندی
حجم عملیات به علت باال بودن  یا حتی رویه صفحه

. الگوی نیستاز نظر اقتصادی توجیه پذیر برداری، خاک
تواند کلیه شرایط تسطیح را ناهموار عالوه بر اینکه میسطح 

آن نیز و خاکریزی برقرار سازد، حجم عملیات خاکبرداری 
خصوصیت اصلی این بسیار کمتر از الگوی صفحه است. 

هر دو  ناست که بعد از تسطیح، شیب زمین بی نیالگو در ا
تواند یکسان نباشد ولی باید  میشبکه زمین  ازه متوالی عقط

  .باشد قرار داشته در بازه تعیین شده

 
بعد  و نیز تسطیح بعدی یک زمین نمونه قبل از 3نمودارهای 

از تسطیح با استفاده از الگوی سطح ناهموار در زیر ارائه 
 .شده است

 ( نمودار زمین قبل از تسطیح1شکل
 

 ( نمودار زمین بعد از تسطیح2شکل
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 مدل سازی ریاضی .2
باید رعایت در طراحی الگوی تسطیح اراضی نکات زیر 

 گردد:
ای طراحی شود که مجموع الگوی تسطیح باید به گونه   -1

خاکبرداری و مجموع خاکریزی در آن کمترین مقدار 
 ممکن باشد.

در هر یک های مختصات جهت محورشیب زمین در    -2
ه مشخص قرار باید در یک محدوداز اجزای شبکه زمین، 

 بگیرد.

های تسطیح طرحی که برای در بسیاری از پروژه -3
به نحوی باشد که نسبت مجموع د شود بایتسطیح ارائه می

خاکبرداری به مجموع خاکریزی در آن در یک محدوه 
 مشخص قرار گیرد.

بهینه سازی تسطیح مدل ریاضی با توجه به نکات فوق، 
-میاراضی با استفاده از الگوی سطح ناهموار، مطابق زیر 

 شود.
 

 ها مجموعه
i :  مجموعه نقاط شبکه در جهت محورX 

i = {1, 2, 3, …, m} 
j : مجموعه نقاط شبکه در جهت محورY 

j = {1, 2, 3, … , n} 
 پارامترها

 H ( i , j ): در نقطه  تراز زمین قبل از تسطیح(i,j) 

 MAX_SX :  حداکثر مجاز شیب در جهت محورX 

MIN_SX :  حداقل مجاز شیب در جهت محورX 

MAX_SY :  حداکثر مجاز شیب در جهت محورY 

MIN_SY :  حداقل مجاز شیب در جهت محورY 

 D :   زمین بندی شبکهطول ضلع 

MAX_R :  خاکبرداری به خاکریزی نسبت حداکثر 

MIN_R :  ریزی برداری به خاک خاکنسبت حداقل 

 ی تصمیممتغیرها

: SX(i,j)  شیب بعد از تسطیح در جهتx در نقطه ،

(i,j) 

SY(i,j)  : شیب بعد از تسطیح در جهتy،  در نقطه

(i,j) 

CUT(i,j)  : عمق خاکبرداری در نقطه(i,j) 

FIL(i,j)  :در نقطه  ارتفاع خاکریزی(i,j) 

TCUT مجموع خاکبرداری : 

TFIL مجموع خاکریزی : 

Z(i,j) :  تراز زمین، بعد از تسطیح، در نقطه(i,j) 

 روابط ریاضی    

Minimize:  TCUT + TFIL                      (1)          

Subject to 

TCUT = ∑i∑j CUT(i,j)                           (2) 

TFIL = ∑i∑j FIL(i,j)                               (3) 

Z(i,j) = H(i,j) + FIL(i,j) – CUT(i,j)        (4) 

SX(i,j) = [ Z(i,j) – Z(i+1,j) ] / D             (5) 

SY(i,j) = [ Z(i,j) – Z(i,j+1) ] / D             (6) 

MIN_SX ≤  SX(i,j)  ≤ MAX_SX           (7) 

MIN_SY ≤  SY(i,j)  ≤ MAX_SY           (8) 

TCUT ≤  MAX_R * TFIL                      (9) 

TCUT ≥  MIN_R * TFIL                       (10) 

 تمام متغیرهای تصمیم غیر منفی(11)                        

 نتـایج .3
الگوی سطح ناهموار برای تسطیح اراضی، نسبت به الگوی 

و   کندانعطاف پذیرتر عمل می، جامعتر و و رویه صفحه
دارای عملیات خاکبرداری ، آنهاجواب بهینه آن در مقایسه با 

توان با در صورت لزوم میباشد. و خاکریزی کمتری می
به صفحه یا رویه این الگو را ی روی شیبها وداضافه کردن قی
ایجاد با توجه به اینکه مدل ریاضی همچنین  نیز تبدیل نمود.

ریزی خطی است جواب بهینه به سهولت و با ، برنامهشده
-دقتی باال  قابل محاسبه است و نیازمند سعی و خطا نیز نمی

 باشد.
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1.  INTRODUCTION 

In traditional Data Envelopment Analysis (DEA) models, 

the input and output data are assumed to be known 

exactly, see [1]. However, in the real world situations, 

there are some cases in which the input and output 

data cannot be estimated deterministically due to 

elicitation by inexact methods or by expert 

evaluations or inherent vagueness in the data. One 

way to express uncertainty of the input and output 

data is interval analysis which we study in this paper. 

To model the real word situations we often select 

representatives of the intervals, for example extreme 

values or average values. Afterwards, we obtain an 

efficiency measure which is efficiency measure with 

respect to the chosen representatives but possibly 

not to the real problem itself. The first papers dealing 

with interval DEA systematically were [3], [5]. In the 

DEA literature, much interest has been devoted to 

computing the bounds of efficiency measures, (see 

[3], [5] among others). 

It is assumed that we have a set of decision making units 

(DMUs) consisting of  

njDMU j ,,1,   with input–output vectors  

  ,,,1,, njyx jj   where  mjjj xxx ,,1  and 

 sjjj yyy ,,1  . Define  nxxX ,,1   and 

 nyyY ,,1   as nm and ns matrices of inputs 

and outputs, respectively. In order to obtain a measure of 

the efficiency for DMUs with fixed and known input-

output data, Banker et al. [1] deal with the following 

model: 

.0

,1

,

,

..

min


















e

yY

xX

ts

o

o

 

where  ooo yxDMU ,  is the unit under evaluation. In 

the foregoing model  ,  are the variables, and the 

optimal objective value is the efficiency measure of the 

unit under evaluation. We denote by  

     10,1,,min:,   e
o

yY
o

xXYXo  

the efficiency measure of the unit under evaluation, 

oDMU . Note that   .1,0  YXo  

In this paper we investigate the efficiency measures when 

the input and output matrices of DMUs X  and Y are 

subject to independent and simultaneous perturbations in 

given intervals    ULUL YYXX ,;,  YX . Thus, we have 

a family of linear programming problems:  

   2,0,1,,min YX  YXe
o

yY
o

xX   

In the current paper, we make use the continuity of 

 YXo , to show that any value of efficiency measure 

range can be attained as the efficiency measure of 

some input-output data in the family (2). Then, we 

are devoted to finding a concrete input-output data in 

the family having a prescribed efficiency measure. 

To give a precise statement, we solve the problem 

data:   *;,;, nsULnmUL YYXX  

goal: find 
nsnm YX   11 , such that  

 
   ULUL

oo

YYYXXX

eyYxX

,,,

0,1,,min

11

*1111



 
 

where the relation   between matrices/vectors is 

understood componentwise. 
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We propose an algorithm based on parametric 

analysis in linear programming, see [2]. This provides 

a new connection between parametric analysis 

techniques and inverse interval DEA models which is 

interesting from both computational and theoretical 

viewpoints.  

We call our approach “Inverse Interval DEA".  

The problem, which is addressed in this paper, is to 

find input-output matrices  YX ,  in given intervals 

 YX,  attaining the prescribed efficiency measure. 

2.  OPTIMAL VALUE RANGE 

Recall that  YX ,  was defined by (1). Let us introduce 

the values 

    

    YXYX

YXYX





YXYX

YXYX

UU

LL

,,max,

,,,min,




  

The interval     YXYX ,,, UL  is called efficiency 

measure range for the interval DEA Model (2).  

An algorithm for computation of bounds of the optimal 

value range. 

The following theorem provides an explicit formula for 

computing the bounds of optimal ranges. Its proof can be 

found at, [ 5]. 

Theorem 1. We have  
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It is not difficult to prove that  YX ,  is a continuous 

function on YX under some assumptions, see [4] for 

detail. 

Note. Under the assumptions, for every  UL  , ,   

there are YYX oo  ,X such that   .,  oo YX  

Remark. It is worth noting that the method proposed in 

this paper can be used even if  YX , is not continuous. 

In this case, all values of   YX  YXYX ;,,  will be 

obtained. 

3.  INVERSE INTERVAL DEA  

The values  11, YXo
L
o    and 

 22, YXo
U
o   are known. Note that  
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A number  ULo  ,  is given. The objective is to 

find the input-output data YX  oo YX ,  such 

that   ooo
o YX  , .  

Parametric programming. The basic idea of our 

approach is to start with the scenario  11, YX  

corresponding to the lower bound of technical efficiency 
L  and then “shift" the data towards the upper bound of 

efficiency scenario  22,YX . In the presence of the 

continuity of , the value o  is attained at some moment. 

To achieve our goal, we apply parametric analysis 

techniques for linear programming. We will build on 

the classical basis stability approach despite the 

recent progress in alternative ways. Since we need 

to perform a large parametric perturbation study, and 

not just a sensitivity analysis, the classical approach 

seems to be more convenient. 

4.  THE METHOD 

Let us recall some notation from linear programming that 

we will use. The index sets  nmRB  ,,1,   denote the 

basic and nonbasic variables, respectively. By BA , we 

denote the restriction of technological matrix problem 

(1) to the basic columns, and Bc denotes the 

restriction of objective coefficients of problem (1) to 

the basic variables, and similarly for the nonbasic 

indices. First, consider the parametric program with 

  U
o

L
oo

U
jj xxxojxx   1,;    

We make use of parametric analysis techniques in 

linear programming to solve this problem, until o  is 

achieved.  

Otherwise, we sequentially for nkok ,,1,  do the 

following procedure until o is achieved. Consider the 

parametric program with 
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Now, the parameter   appears only in the k -th 

column in the left hand side. 

The stability region of   for a basis B is determined 

according to the feasibility and optimality criteria, 

which take the form 
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اتوماتيكهای نفتی با روش های بهينه سازی بهينه سازی مکان چاه  
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. در این راستا با پيدا کردن زن استابهينه سازی توليد نفت یکی از نگرانی های اصلی در مدیریت مخ  :چکیده
توان مقادیر هيدروکربن در مخازن نفتی را بطور قابل توجهی  های نفتی )توليدی یا تزریقی( میبهينه چاهموقعيت 

 افزایش داد. 
یابی دستی ناین قبيل مسائل موجود است: روش مکا سازي و حل مدل ریاضي برايمدلبه طور کلی، دو روش برای 

 هامکان چاه بهينه سازیدر  اتوماتيكهای روش ،روش دوم و باشدكه امروزه پركاربردترین روش در صنعت نفت مي
در  هاي نفتيهای محاسباتي برای تعيين مکان بهينه چاهیتمربر اساس یک مدل ریاضی و الگو اتوماتيك باشد. روشمي

هاي روشكه یكي از با كمك روش مبتنی بر الحاقی ما  ،در این مقاله .شده استاستفاده  مطالعاتي و علمي فضاهاي
، این روش .كنيمميهاي نقتي استفاده یابي چاهبرای رسيدن به نقطه بهين در مسئله مكان گرادیان استبر پایه اتوماتيك 

 از نظر سرعت همگرایي باشد كههاي تصادفي و عدم قطعيت ميسازي در مقایسه با روشیك روش جدید در بهينه
داراي و از نظر دقت تر با زمان انجام كامل محاسبات پایينباالتر  يهمگرای هاي پيشين داراي سرعتينسبت به روش
 باشد.% مي59دقتي بيش از 

ها و شبيه ، شبه چاه(NPV) پروژه ارزش فعلي خالص سازي خودكار،هاي بهينهبهينه سازی، الگوریتم کلمات کلیدی:
 .سازی مخزن

                                                           

 *ارائه دهنده
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  مقدمه .1

یک قدم مهم در فرآیند توسععه ميعدان نفتعی     هاتعيين محل چاه
باشد، زیعرا ایعن فرآینعد معی توانعد تعسزير بسعزایي بعر روی         می

عععواملی همنععون ارزش فعلععی خععالص پععروژه، عععدم قطعيععت  
در مطالععععات زمعععين شناسعععی و خعععواز سعععيال در مخعععزن       

هعا اللعب بعه عنعوان یعک مسعئله ليعر        یابی چعاه بگذارد. مکان
-در معدل ریاضعي فرمولعه معی    خطی با پارامترهعای گسسعته   

شععود. بععه طععور کلععی، دو روش بععرای حععل ایععن قبيععل مسععائل    
یعععععابی دسعععععتی كعععععه امعععععروزه  نموجعععععود اسعععععت: روش مکعععععا

باشععد، کععه در ایععن پركععاربردترین روش در صععنعت نفععت مععي
روش با توجه به اطالعات مهندس مخزن که بطور بصعری  
از مدل شعبيه سعازي شعده مخعزن و اطالععات زمعين شناسعی        

شعود.  هعا اسعتفاده معی   ته است برای تعيين مکان بهينه چعاه گرف
با توجعه بعه اینكعه ایعن روش ممکعن اسعت قابعل اعتمعاد بعرای          

هعا  هاي کوچک بعا تععداد کمعی از چعاه    مخازن نفتي در مقياس
هععای باشععد امععا هنگععامی کععه ایععن روش در مخععازني بععا مقيععاس

بععزره همععراه بععا تعععداد زیععادی از چععاه مععورد اسععتفاده قععرار    
شعود. روش دوم  گيرد، بكارگيري این روش ليعر ممکعن معي   

-هععا مععيیععابی چععاههععای خودکععار بهينععه سععازی در مکععانروش

-ها بر اساس یک مدل ریاضعی و الگعوریتم  باشند. این روش

هاي نفتي اسعتفاده  های محاسباتي برای تعيين مکان بهينه چاه
سععازي خودکععار كععه در  هععاي بهينععهمععی شععود. از جملععه روش 

توان به طعور کلعی   اند را ميهه ي گذشته توسعه یافتهطول د
هعای  به سه دسته عمومی تقسيم كعرد. دسعته اول شعامل روش   

هععاي ، دسععته دوم روش) مبتنععی بععر گرادیععان ( هسععتند  يقطععع
 باشند.هاي تركيبي ميتصادفي و دسته سوم روش

 
 هامقايسه روش .2

روش قطعی به طور کلی بسيار کارآمد است، ایعن روش نعه   
تنهعععا بعععا تععععداد متنعععاهي از اجعععراي شعععبيه سعععازی مخعععزن بعععه  

رسد بلکه تضمين می کند كه در هر مرحله از همگرایي مي
تكرار ميزان همگرایي به نقطه بهعين در تعابه هعدف افعزایش     

یابد. با این حال، ایراد اصلي این روش هنگامی است که مي
هععاي بهينععه  مسععئله ليععر محععد  باشععد و ممکععن اسععت جععوا     

بدسعت آیعد و ایعن نتيجعه بسعيار وابسعته بعه حعدس اوليعه          محلی 
هععای تصععادفی كععه بسععيار   اسععت. از سععوی دیگععر ، الگععوریتم  

هاي بهين شود و برای رسيدن به جوا آسان پياده سازی مي
سعاز مخعزن   كلي، معموال متحمل تعداد زیعادی اجعرا از شعبيه   

سازی در مسعائل بعا   باشد. بنابراین ممکن است برای شبيهمی
هاي بزره با تعداد زیادي از چاه با مشعكالت زیعادي   ياسمق

از جملعععه زمعععان اجعععراي بعععاال و سعععرعت پعععایين در محاسعععبه   
جوا  بهين داشته باشد. عالوه بعر ایعن، ایعن روش بعرخالف     
روش قطعععي داراي افععزایش یکنواخععت بععراي رسععيدن تععابه      
هدف به نقطه بهين با تکرارهاي پی در پی را تضعمين نمعی   

اللعت بعر افعزایش تععداد تکعرار ممکعن در اجعراي        کند ، کعه د 
 ساز است.شبيه
 

 سازي مبتني بر الحاقيروش بهینه .3
هعاي مبتنعی بعر    در این مقاله معا از روش قطععی یعا الگعوریتم    

گرادیععان بععا كمععك روش مبتنععی بععر الحععاقی بععرای رسععيدن بععه    
هععاي نقتععي اسععتفاده شععده یععابي چععاهنقطععه بهععين در مسععئله مكععان

هععا، مععا بععراي رسععيدن بععه مكععان بهععين چععاه      اسععت. رویکععرد  
هعا  جستجوی مكعاني مخعزن گریدبنعدي شعده بعا كمعك شعبه چعاه        

هعاي همسعایه در اطعراف    باشد. منظعور از شعبه چعاه، چعاه    می
باشند كه گاهعا  یعك گریعد بعا چعاه اصعلي فاصعله        چاه اصلي مي
و یا توليدي( داراي ميزان بسيار  يها ) تزریقدارند، این چاه
هسعتند كعه ازعر جزئعی بعر روي جریعان کلعی در        کمي جریان 

اصلي با  هر چاه NPVدر ابتدا ميزان  سراسر مخزن دارد.
شبه چاه اطعرافش بعا روش مبتنعی بعر الحعاقی معورد محاسعبه        

شعود و جهعت   هعا مقایسعه معی   قرار گرفته و با دیگعر شعبه چعاه   
 NPVبععه سععمت شععبه چععاهي اسععت كععه داراي       سععازيبهينععه

جسععتجو ادامععه دارد تععا زمععانی کععه بيشععتري اسععت، ایععن روش 
ایجعاد نشعود یعنعي در مرحلعه پایعاني       NPVهيچ بهبعودي در  

بيشععتر از  NPVدر انتخععا  مكععان بهينععه هععيچ مكععاني داراي 
-نقطععه نهععایي نباشععد كععه ایععن شععرم توقععه بععراي مسععئله بهينععه

مقالعه بعا فعرا زابعت بعودن تععداد       این در  باشد.سازي ما مي
 0333حداکثر توليد .1 :و دو قيدهای توليدی و تزریقی چاه

بعرش آ  )حععداکثر آ  موجععود  .2ای در روز و هعزار بشععکه 
سعازی  سعاز پيعاده  کعه در شعبيه  % 03در هعر بشعکه در روز(   

 است: ارائه شده  تابه هدف ذیل با مدل ریاضي وشده 

 

نرخ توليد سيال )آ  و    qiتابه هدف،  در این مدل 
حاصل از توليد نفت یا ميزان درآمد یا هزینه  riنفت(، 

باشد. در مدل ها مینشانگر مکان چاه wعوامل ناخواسته و 
نشانگر  Nنشانگر بازه های زمانی،  Kریاضی فوق اندیس 

 نشانگر تابه تخفيه است. bها و تعداد چاه
 
 
 
 
 
 

 نتايج 4
هععاي ر الگععوریتمد هععدف از ایععن مقالععه یععک توسعععه جدیععد     

هععا و بععه حععداکثر    یععابي چععاه  سععازي اتوماتيععك در مكععان   بهينععه 

به همراه توليد بهينه نفت اسعت. از آنجعا کعه     NPVرساندن 
ساز مخزن یافتن مکان بهينه چاه ها نياز به تکرار زیاد شبيه

معا بعا کمعک     گيعري اسعت.  بعر و وقعت  دارد و این امري هزینه
برابععر  0روش مبتنععی بععر الحععاقی سععرعت همگرایععی را تععا     

هعععای تصعععادفی ون روشهعععای پيشعععين همنععع نسعععبت بعععه روش
% نسععبت بععه واقعيععت   59افععزایش و دقععت همگرایععی را تععا    
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  Combination of Nonsmooth Trust Region and Line 

Search Methods for Locally Lipschitz Unconstrained 

Optimization Problems 
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Abstract: In this paper, the nonsmooth trust region method is combined with a line search method. 

This hybrid method solves unconstrained minimization problems. In the nonsmooth trust region 

method, if the solution of the subproblem does not give the sufficient reduction, then the subproblem 

must be resolved with a new trust region radius. This procedure increases the number of function 

evaluations. To improve the performance of the nonsmooth trust region method, this method is 

combined by a line search method. When the solution of subproblem does not give the sufficient 

reduction, a backtracking technique is used to find an adequate step length and the trust region radius 

is updated. By this modification, the number of function evaluations is reduced significantly. Finally, 

the convergence of this algorithm is proved for locally Lipschitz functions. This algorithm is 

implemented in the MATLAB environment and numerical results are compared with the nonsmooth 

trust region method.  

Keywords: Nonsmooth trust region algorithm, Line search method, Quadratic model, sufficient 
reduction.  
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1.  INTRODUCTION 

In this paper, we deal with the unconstrained nonsmooth 

optimization problem    

min ( ), (1)
nx

f x


 

where the function :
n

f   is locally Lipschitz 

function, and therefore it is an almost everywhere 

differentiable function. 

  Several techniques for solving nonsmooth optimization 

problems have been developed in the literature.   Due to 

literature, the so far presented nonsmooth trust region 

methods are included in two classes: In the first class, 

using Moreau-Yoshida regularization technique [7], a 

differentiable and convex function is considered as the 

objective function of the trust region subproblem. In this 

case, classical trust region method can be applied for 

solving the quadratic problem. In the second class, the 

main focus is on the extending smooth trust region 

methods to the nonsmooth optimization problems. In the 

latter case, the gradient of the regularized function is 

computed by solving a convex nonsmooth minimization 

problem. One can study more in [2-6, 10-13]. 

In [1], the authors present the new practical nonsmooth 

trust region method. First based on an approximation of 

steepest descent direction, a new local quadratic model is 

constructed for locally Lipschtiz functions. Indeed, a 

nonsmooth trust region method calculates a trial step by 

solving the following quadratic subproblem:  

1
min   ( , ) ( )   (2)

2

  . .   ,

T T

k k k k

k

m x p f x v p p B p

s t p

  

 

 

where
kB is a positive definite  matrix which an 

approximation of the Hessian of f  and 
k is a trust 

region radius.
kv is an approximation of the steepest 

descent direction. The descent direction of a locally 

Lipschitz function is computed by solving the following 

problem: 
2

min

s.t. ( ).
k k

v

v f x
 

An algorithm is presented in [8] which computes an 

approximation of this problem. This approximation gives 

the sufficient decrease. The solution of (2) is 

approximated by the CG-Steihaug methods [9] and a trial 

step,
kp , is obtained. 

kp  gives the sufficient reduction, if 

the following inequality is hold: 

1( ) ( ) T

k k k k kf x p f x c v p   . 

If the sufficient reduction is achieved, then   

1k k kx x p    and the following ratio is computed by: 

( ) ( )

( , ) ( ,0)

k k k
k

k k k

f x p f x

m x p m x


 



. 

Parameters are updated by the following procedure: 
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if 0.25 then

0.25 ;

else if 0.75 and then

min{1,2 };

else
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k k
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k

k

k

p













  

  

 

  


 

When the sufficient reduction is not achieved, then trial 

step is rejected and trust region radius is reduced. In this 

situation, the steepest descent direction is approximated 

by the new radius and new quadratic subproblem is 

constructed. Problem (2) is solved and new trial step is 

computed. This process increases the number of function 

evaluations. In this paper, by combination nonsmooth 

trust region method with a line search algorithm, we try to 

improve the efficiency of nonsmooth trust region metod. 

  

2.  LINE SEARCH AND NONSMOOTH TRUST REGION 

ALGORITHM 

In this section, we combine line search method with 

nonsmooth trust region algorithm and prove its 

convergent. The numerical results shows that the number 

of function evaluations is reduced significantly. To avoid 

resolving the subproblem when the sufficient reduction is 

not achieved, a line search method is applied. 

In the smooth case, kp  is a descent direction but there 

is no grantee that kp  is a descent direction for nonsmooth 

functions. Since kv  gives the sufficient decrease [8], then 

we apply the line search algorithm along this direction. 

The backtracking scheme is used to find step length. This 

procedure is discussed below: 

Backtracking procedure: 

Set 1  .  

while(true) 

       if 1( ) ( )k k k
T
k kf x v f x c v v        then 

           return   

      else if ( k   ) then 

            return k  

      else 

            0.5   

end while 

1 vk k kx x     

By the above procedure, when the sufficient decrease 

is not achieved by the trial step, then f  is reduced along

kv . The following theorem shows its convergence 

property: 

Theorem1. Suppose that : nf   is a locally 

Lipschitz function and the level set is bounded. Assume 

that there exist positive constants M  and m   such that
2 2T

km p p B p M p  , for all k  and
n

p . Then, 

Algorithm either terminates finitely at some 
0k  with 
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 3 

0
0kv   or *0 ( )f x , where 

*x is a limit point of the 

infinite sequence kx . 
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  ایدسته فمنعط کاری جریان زمانبندی یمساله یبرا نییکران پا کی
 beheshtinia@profs.semnan.ac.ir ،، دانشگاه سمنانمهندسی صنایع گروه عضو هیأت علمی  ،*انییبهشت یمحمد عل

 این در. پردازدمی منعطف کاری جریان محیط در ایدسته زمانبندی یمساله یبرا نییکران پا کیاین مقاله به ارائه  چکیده:

 قبیل از مختلفی صنایع در مساله این. دارند را کار چند همزمان پردازش قابلیت ماشینها از برخی که شودمی فرض مقاله

ست، شات بالست بال سند حرارتی، عملیات و پخت هایکوره رینظ یاتعملی در و سازیاتومبیل صنایع و سیم فنر، تولید صنایع

 . دارد کاربرد...  و( ای، ریخته گری )قالبهای خوشه
 منعطف، شاخه و کران یکار انیجر ن،ییکران پا د،یتول ،یزمانبند کلمات کلیدی:

                                                           

 *ارائه دهنده
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   مقدمه .1

کوار   n تعوداد  شوود، فرض می 2در محیط جریان کاری منعطف

مرحلوه روی ننهوا پوردازش ان وا       m وجود دارند کوه بایود در  

 ماشوین وجوود دارد.   تعوداد  j پذیرد. در هر مرحله مانند مرحله

 کوار  هر و باشدمسیر ان ا  پردازش برای تما  کارها یکسان می

تنها باید روی یکوی از   مرحله هر در و بگذرد مراحل تما  از باید

 ماشوین  سوازی ماشینها پردازش شود. همچنین زمانهوای نمواده  

 کارهوا  تموا   بورای  بودن نماده و مراحل بین نقل و حمل نالت،

 نیوز  ماشوینها . نیسوت  جوایز  کارهوا  قطع و شده فرض صفر برابر

 دچار مواقع از برخی در است ممکن ولی شوندنمی خرابی دچار

 بور  عوالوه  مقالوه  این در بررسی مورد یهمسال در. شوند بیکاری

 کوه  شوود موی  فورض  منعطوف  کواری  جریوان  محویط  فرضیات

 بوا  کوار  ان ا  سرعت لحاظ از است ممکن مرحله هر ماشینهای

 زموان  کوه  شودمی فرض همچنین. باشند داشته تفاوت یکدیگر

از رابطه زیر بدست  j ا  در مرحله k روی ماشین i کار پردازش

 :نیدمی

ni
v

p
p

jk

ij

ijk
,...,2,1

 

p که
ij

 iبیانگر میزان واحد زمانی مورد نیاز برای پردازش کوار   

v و jدر مرحله  jk  بیانگر سرعت ماشینk   در مرحلوهj   .اسوت

ا  در مرحلوه  kاین سرعت بیانگر این مطلب اسوت کوه ماشوین    

jتواندا ، می v jk را کارهوا  پردازش برای نیاز مورد زمانی واحد 

 کوه  شودرض میف این بر عالوه  . دهد ان ا  زمان واحد یک در

 مورد همزمان را کار چند توانندمی ماشینها مراحل، از برخی در

 ممکون  ماشوینها  ظرفیوت  حالوت  این در که دهند قرار پردازش

 معموولی  ایسوتگاههای  بورای  ظرفیوت  ایون ) باشد متفاوت است

 با ماشینهایی دارای که مراحلی در(. شودمی فرض کار یک برابر

ممکن اسوت پوردازش کواری بوه      هستند، یک از بیشتر ظرفیت

 نن بوه  متعلق کارهای یپایان برسد اما باید منتظر بماند تا کلیه

 متعلوق  کارهوای  تکمیل زمان حالت این در. شوند تکمیل دسته

 کارهوای  تکمیول  زموان  طووالنیترین  برابر و یکسان دسته هر به

 سواختن  کمینوه  مسواله،  هود   توابع . است دسته نن به متعلق

( اسوت. در  Cmaxتکمیل کارها در مرحله نخور)  زمانهای حداکثر

 NP-Hard مسواله موورد نظور    ابتدا نشان داده شده است کوه 

. شوود یمساله ارائوه مو   یبرا نییکران پا کیمقاله  نیاست. در ا

 .نداثبات شده هیقض کیلم و  3اثبات کران پایین  یبرا

 . ارائه کران پایین  2

                                                           
2
 Flexible Flow Shop 

 لیکه به دل شودیم انیمورد نظر ب هقضی و هاقسمت لم نیدر ا

 .گرددیکمبود فضا اثبات ننها ذکر نم

موجود است و باید  uفرض کنید یک ماشین با ظرفیت  -1لم 

n  کار روی نن مورد پردازش قرار بگیرند. همچنین فرض کنید

S  یک زمانبندی دلخواه روی این محیط و با تابع هد  کمینه

با  حال فرض کنید کردن حداکثر زمان تکمیل کارها باشد.

 ماشین uمحیط دیگری که یک محیط ماشینهای موازی با 

برابر یک ماشینها ظرفیت همه در نن که  است، سر و کار داریم

روی محیط اول، حداقل  Sاست. ننگاه به ازای هر زمانبندی 

Sیک زمانبندی    در محیط دو  وجود دارد که م موعه

 نامساویهای زیر در مورد ننها برقرار است.

nicc ii ,...,1, 
 

تحت ، در محیط اول ا i بیانگر زمان تکمیل م ازی کار ciکه 

در محیط  ا i کار م ازیبیانگر زمان تکمیل  ciو Sزمانبندی 

Sتحت زمانبندی  ،دو   در محیط دو  زمان تکمیل  است(

 حقیقی و م ازی با یکدیگر برابرند(.
فرض کنید در محیط اول با محیط ماشینهای موازی  -1نتی ه 

uuu ماشین و با ظرفیتهای Lبا  L,...,, سروکار داریم که  21

یک  Sکار روی ننها پردازش شوند. همچنین فرض کنید  nباید

زمانبندی دلخواه روی این محیط و با تابع هد  کمینه کردن 

حال فرض کنید با محیط  حداکثر زمان تکمیل کارها باشد.

دیگری نیزکه یک محیط ماشینهای موازی است و دارای 


 Lk

ku
,..,1

ماشین با ظرفیت برابر یک است، سروکار داریم.  

روی محیط اول حداقل یک  Sننگاه به ازای هر زمانبندی 

Sزمانبندی   در محیط دو  وجود دارد که در نن داریم: 

cc maxmax 
به ترتیب بیانگر حداکثر زمان تکمیل کارها  cmax و cmaxکه 

Sو S یها یبند زماندر   .هستند 

 یها نیماشدر یک محیط  یبند زمانفرض کنید با  -2لم 

 ییها سرعتماشین با ظرفیت برابر یک و  Lموازی که در نن 

vvvبرابر با  L,...,, کار  nوجود دارند، سروکار داریم که  21

مقدار بهینه  تخصیص یابند. یک کران پایین برای ها ننباید به 

 با نن راتابع هد  کمینه کردن حداکثر زمان تکمیل کارها که 

c
*

max نید.می به دستدهیم، از رابطه زیر نشان می 










L

k k

n

i i

v

p
c

1

1*

max 

pکه در نن 
i

بیانگر سرعت  vk و ا iبیانگر زمان تکمیل کار  

 است. ا kماشین 
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ماشین  Lموازی با  یها نیماشفرض کنید با یک محیط  :3لم 

uuu یها تیظرفو با  L,...,, vvvیها سرعتو  21 L,...,, 21 

پردازش شوند. یک  ها ننکار روی  nسروکار داریم که باید 

کران پایین برای تابع هد  بهینه کمینه کردن حداکثر زمان 

*با  نن راتکمیل کارها، که 
maxc به صورتدهیم، نمایش می 

 نید. می به دستزیر 










L

k

n

i i

vu

p
c

kk1

1*

max

*
 

مرحله که در  mیک محیط جریان کاری منعطف با  :قضیه

تعداد  jای مانند مرحله
j

l  ماشین وجود داشته باشد

(j=1,…,m را در نظر بگیرید. فرض کنید سرعت ماشین )k ا 

v برابر ا jدر مرحله jk  و ظرفیت نن برابرu jk  باشد. اگر زمان

p برابر jدر مرحله  iپردازش کار 
ij

ننگاه یک کران  ،باشد 

با تابع هد  کمینه کردن حداکثر زمان  یبند زمانبرای  پایین

به دهیم، از رابطه زیر نشان می LBبا  نن راتکمیل کارها که 

 نید.می دست

 )(max ibllb(j),LB

m1,...,j
n1,..,i






 

 که
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,
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Abstract: In this paper a linear approximation algorithm for Bin Packing Problem is presented. It is 

proven that the approximation ratio of this problem is between 7/4 and 3/2. We claim that its 

approximation ratio is 3/2 but we do not prove it. It has been proven the best factors for BPP are time 

order )(no  and approximation factor 3/2. The proposed algorithm with 3 other algorithms is compared 

and it shows an excellent performance. 

Keywords: approximation algorithm, Bin Packing Problem (BPP), approximation ratio. 

                                                           

 

1.  INTRODUCTION 

It has been proven that the best algorithm for Bin Packing 

Problem has the approximation ratio of 3/2 and the time 

order of )(nO , unless NPP  [1]. Simchi-Levi in [1] 

proved that FFD and BFD algorithms have an 

approximation factor of 3/2. Their time order are 

)log( nnO . In 2003, Rudolf and Florian in [2] presented 

an approximation algorithm for the bin packing problem 

which has a linear running time and absolute 

approximation factor of 3/2. 

The reminder of the paper organized as follows. In Section 

2, the proposed algorithm based on the ranging is present. 

In section 3, the computational results are presented. 

2.  ALGORITHM 

The inputs are separated into 2 different groups, Small 

Data or S data (the items that are smaller than 0.5) and 

Large Data or L data (the data that are bigger than 0.5). 

The main idea of the algorithm is to put the inputs into 10 

equal ranges and also to match the complementary ranges. 

The suggested algorithm: 

1- Get n inputs and classify them into 10 equal size ranges 

. 

2- If there is not any number in  go to step11 

3- Choose an item a in (0.5, 0.6). If there is any data in 

, choose an item b in it randomly. Set . 

If , put it in the appropriate range as a new data and 

remove  and  and go to line 2. 

4- If there is any data in , choose an item b in it 

randomly and Set . If , put it in appropriate 

range as a new data and remove  and  and go to line 2. 

5- If there is any data in , choose an item b in it 

randomly and Set . If , put it in 

appropriate range as and remove  and  and go to line 2. 

6- If there is any data in , choose an item b in it 

randomly and Set . If , put it in 

appropriate range and remove  and  and go to line 2. 

7- If there is any data in , an item b in it randomly 

and Set . If , put it in appropriate range as 

a new data and remove  and  and go to line 2. 

8- If there is not any data in  go to line 10 

9- Do steps 4 to 7 for this range. 

10- If there is not any data in  go to line 12. 

11- Do steps 5 to 7 for this range. 

12- If there is not any data in  go to line 14 

13- Do steps 6 and 7 for this range. 

14- If there is not any data in  go to line 16 

15- Do step 7 for this range 

16- If there is not any data in  go to line 18. 

17- Choose 2 items a and b in  randomly. Set 

. Put it in appropriate range as a new data and 

remove  and  and go to line 2. 

18- If there is not any data in  go to line 37. 

19- Choose 2 items a and b in  randomly. Set 

. Put it in appropriate range as a new data and 

remove  and  and go to line 2. 

20- If there is not any data in go to line 22. 

21- Choose 2 items a and b in (0.2, 0.3) randomly. Set 

. Put it in appropriate range as a new data and 

remove  and  and go to line 2. 

22- If there is not any data in  go to line 24. 

23- Choose 2 items a and b in (0.1, 0.2) randomly. Set 

. Put it in appropriate range as a new data and 

remove  and  and go to line 16. 

24- If there is not any data in  go to line 26. 

25- Choose 2 items a and b in  randomly. Set 

. Put it in appropriate as a new data range and 

remove  and  and go to line 16.       26- End.  

The state of only one S data in the range in steps 17, 19, 

21, 23 and 25 is ignored because of simplification in 

understanding the algorithm, but definitely, it cannot be 

ignored in the complete algorithm. Consider below 
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 2 

definitions:  L packs: The output bins in OPT solution that 

have an L data. And S packs: the output bins in OPT 

solution have no L data. 

: The number of L packs in OPT solution 

: The number of S packs in OPT solution 

: The number of output bins in OPT solution 

 =The number of output bins in proposed algorithm 

Lemma 1: Definitely,  if at least  size of 

each output bin is full. 

Proof: Suppose there is the worst condition and all of 

output bins are completely full in OPT solution. Suppose 

that W is the sum of input data. In this condition:  

 
Lemma 2: If all items are S Data, the ratio of  to  is 

not more than 3/2. 

 Proof: Based on the algorithm, first, the data that are 

in  will couple with each other 2 by 2 and will 

create the new data existing between 0.8 and 1.0. After 

that, these new data will try to be matched with data 

located in  or . After that, each final 

created data will be put in one bin. Finally, at least 0.8 size 

of each output bin is full. after finishing the data located in 

, data in  will be joined together in 

binary and triad groups, this range will be discussed in the 

end of proof precisely. Definitely, after finishing the data 

in , the data related to  will be matched 

with each other. In this condition, there is not any data in 

. Two data from  will be matched with 

each other and will create a new data between 0.4 and 0.6. 

After that, the new created data will be matched with a 

data in  and will make a new data. This process 

continues which in consequence the created data becomes 

bigger and bigger. Finally, at least 0.7 of each output bin’s 

size is full because the biggest data of Small set is 0.3. 

Absolutely, after finishing the data in , there is 

not any data between 0.2 and 1.0. Obviously, with 

mentioned logic for  at least 0.8 size of each 

output bin is full because the biggest data of Small set is 

0.2 in this step. In the next step, the only remaining data 

will be in . Definitely, at least 0.9 of each output 

bin is full because the biggest data of Small set is 0.1. 

According to lemma 1, (0, 0.1), (0.1, 0.2), (0.2, 0.3) and 

(0.4, 0.5) do not cause any problem, but on the one hand 

(0.3, 0.4) could cause some problem because it can create 

bins that are smaller than . Therefore, for creating the 

worst condition in this step, we will put all the data in (0.3, 

0.4) because the total free space in output bins and the 

number of output bins in the algorithm will be maximized. 

 
Theorem 1: In the presented algorithm . 

Proof: Consider . Each L item will be put in 

one output bin alone in the worst state. Suppose that  is 

the minimum number of bins that can include all S data (S 

data that are in S packs and S data that are in L 

packs).Definitely,  because the heaviness 

of S groups that are in L packs (consider them as one S 

item) is not more than 0.5 and definitely they can be 

matched 2 by 2. Based on the lemma 2, the algorithm need 

3/2 x bins for mentioned S data in the worst state so: 

 

  

3.  COMPUTATIONAL EXPERIMENTS 

In this section, the suggested algorithm with GA [3], ES 

[3] and FFD algorithms are compared. This comparison 

has been drawn based on the 2 standard instances bp4 and 

bp8 from OR-LIBRARY [4]. Ratio Performance means 

the proportion of the proposed algorithm solution to the 

OPT solution. The results of the computations are shown 

in Fig. 1 and Fig. 2 for bp4 and bp8 respectively. 

 
Figure 1: Diagram ratio-instance for bp4 

 
Figure 2: Diagram ratio-instance for bp8 

The algorithm performs so much better than ES and GA. 

Its performance is not better than FFD algorithm, but 

consider that the FFD time order is )log( nnO and the 

suggested algorithm time order is )(nO . In conclusion it 

performs acceptably. 
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 کاالهای معمولی -مدل لجستیک خارجی در حمل و نقل سبزیک بررسی 
 

 دانشکده صنایع ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب دانشجو کارشناسی ارشد ، ،2فاطمه رضوانی
Fateme_Rezvani84@Yahoo.Com 

 عالمه طباطبایی، دانشکده مدیریت و حسابداری ، دانشگاه یارسید محمدعلی خاتمی فیروزآبادی،استاد

 دانشکده صنایع ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب ،یارحسن جوانشیر،استاد

لجستیك نیز به اجتماعی مبدل شده است. _در هزاره جدید محیط گرا یی به یکی از موضوعات مهم تجاری چکیده :

مدیران لجستیك از یك طرف بدنبال حداقل کردن هز ینه از عنوان ستون فقرات فعالیت هر سازمانی از این امر مستثنی نمی باشد . 

باشند و از سوی دیگر با فشار مقررات دولتی جهت اخذ استانداردها ی زیست محیطی و تقاضای طر یق مطلوبیت زمانی و مکانی می

های خطرناک و تمل بر آالینده)ضایعات( مش هاآالیندهزمانی که .فزاینده مصرف کنندگان برای عرضه محصوالت سبز مواجه می باشند 

برداری بهتر از منابع طبیعی، افزایش های لجستیك سبز حداقل گردد؛ از یك سو منجر به بهرهکم خطر به عنوان بخشی از فعالیت

ود به های عملیاتی و از سوی دیگر به دلیل افزایش درآمد، بهبود سهم بازار و فرصتهای وروری باالتر و کاهش هزینهکارآیی، بهره

ای از ای منجر خواهد شد. در واقع شرکتها با حرکت به سوی لجستیك سبز از آمیختهالعادهبازارهای جدید به مزیت بازاریابی فوق

ها  ، سود خواهند برد.با استفاده از الگوریتم مزایای استراتژی پاسخگویی )بهبود سطح خدمات به مشتریان( و کارآیی کاهش هزینه

دل توسعه یافته مطرح شده ، پرداخته و نتیجه حاصله را با نتیجه بدست آمده از حل مدل توسط الگوریتم ژنتیك فاخته به حل م

مقایسه گردیده است.

 زنجیره تامین ، حمل و نقل سبز ، لجستیك خارجی ، الگوریتم بهینه سازی فاخته :کلمات کلیدی
 

                                                           

 *ارائه دهنده
2
ارایه دهنده    

 قدمهم .1

وضوع حمل و در این مقاله سعی شده است با توجه به اهمیت م

نقل و نقشش لجسشتیك خشارجی  ایشن حیطشه بشر روی محشیط        

زیست، مطالعاتی در راستای بهینه سشازی ایشن موضشوع داششته     

 باشیم.

 

 بخش یک .2

که وظیفه اصلی تمدیریت لجستیك بخشی اززنجیره تامین اس

وکنترل جریان مستقیم و معکوس مشواد ،           اجراآن برنامه ریزی

مرتبط و ذخیره سازی آنها به گونه ای کشارا و  کاالها و اطالعات 

اثر بخش میان نقطه مبدأ و نقطه مصشرف بشه منرشور بشرآوردن     

الزامات مشتری مشی باششد.فعالیتهای مشدیریت لجسشتیك نوعشا       

جی ، مدیریت ناوگشان   شامل مدیریت حمل و نقل ورودی و خرو

 مواد و کاال اجرای سفارش، طراحی حمل ، انبارداری ، جابجایی 

شبکه لجستیك مدیریت موجودی برنامه ریزی عرضه و تقاضا و 

 . مدیریت اشخاص ثالث تأمین کننده خدمات لجستیك است

 بخش دو .3

همانطور که می دانیم در یك رویکرد کلی باید 

چندین معیار را در بهینه سازی مسایل حمل و نقل 

سبز مد نرر قرار داد یعنی باید تمامی معیارهای 

مانبندی و مصرف سوخت و ایجاد آالینده مرتبط با ز

ها را به نحوی در تابع هدف طراحی  و با هم ترکیب 

نماییم. اما به دلیل پیچیدگی مسئله و مشکالت ناشی 

از زمان محاسباتی مورد نیاز آن، در نرر گرفتن همه 

 آنها امکان پذیر نیست.

هدف اصلی این تحقیق ارائه یك مدل برای توزیع 

تخصیص وسایل حمل و نقل از انبار محصوالت و  

مدیریت مرکزی به انبار های خرده فروشی است.

لجستیك خارجی به معنای در نرر گرفتن کلیه 

شرایط و عوامل موثر در حمل و نقل به نوعی که 

عملکرد مناسب هر یك ، بهترین و ایده آل ترین راه 

 حل ارایه شود.آنچه در حمل و نقل سبز هدف 
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که با کارایی بیشتر کمترین آلودگی محسوب میشود 

بع کاهش طبرای محیط زیست را به همراه آورد.بال

زمان سفر ، کاهش وسایط نقلیه ، سرویس بیشتر در 

یك مسیر ، کاهش تاخیرات در سرویس دهی با در 

نرر گرفتن زمان مناسب ارایه سرویس میتواند اهداف 

ها مناسبی برای  دستیابی باشند.در این تحقیق ما تن

در تابع هدف زمان جابجایی ، زمان تعیین شده برای 

ارایه سرویس توسط هر مشتری و میزان سوخت 

مصرفی را در نرر خواهیم گرفت. هدف مدل 

عبارتست از به حداقل رساندن مجموع کل زمان 

.به منرور  مصرفی و کاهش مصرف سوخت است

دستیابی به این اهداف در ابتدا با مروری بر پیشینه 

محققان قبلی و بررسی مدل های ارائه شده در  کار

زمینه مدیریت زنجیره تامین چارچوب مساله تعریف 

 و مساله مدلسازی گرد ید.

 

 . نتـایج 3

ش ، بخ ه استآنچه در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفت

. روش به کار گرفته  می باشدکوچکی از مدل حمل و نقل سبز 

شده حل مدل الگوریتم فاخته که به دلیل تازگی آن در یافتن 

حل بهینه نسبت به حل الگوریتم ژنتیك مناسب تر دیده 

به معنای در نرر گرفتن کلیه شرایط  و  حمل و نقل سبز.شد

عوامل موثر در حمل و نقل به نوعی که عملکرد مناسب هر یك 

اه با کمترین آسیب به محیط زیست  ، بهترین و ایده آل ترین ر

باشد که در رده مسائل بهینه سازی ترکیبی قرار میگیرند.آنچه 

در حمل و نقل سبز هدف محسوب میشود که با کارایی 

بیشتردر مدل ها کمترین آلودگی برای محیط زیست را به 

همراه آورد . هدف اصلی کاهش هزینه ها با در نرر گرفتن 

تفاده کمتر از وسایط نقلیه است که در کوتاهترین مسیر و اس

 نهایت منجر به کاهش ورود آالینده میگردد .

با مطالعه دقیق در این موضوع خواهیم یافت این مسائل  با 

توجه به عومل تاثیرگذار زیاد در حیطه مسائل پیچیده قرار 

استفاده از الگوریتم فاخته برای حل مسایل  خواهند گرفت .

 کارایی آن توصیه می گردد.مشابه با توجه به 

. 
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An Improved Solution Approach for Linear 

Programming with Fuzzy Variables 
A. Ebrahimnejad1, Academic member of Department of Mathematics, Islamic Azad University, Qaemshahr Branch, 

Qaemshahr, Iran, aemarzoun@gmail.com 

Abstract: Two efficient solution approaches for linear programming with fuzzy variables (fuzzy 

linear programming in which the right-hand-side vectors and decision variables are represented by 

trapezoidal fuzzy numbers) are based on introducing and solving certain fuzzy auxiliary problems or 

directly by the use of fuzzy dual simplex method. In this paper, first the shortcoming of the existing 

methods for solving fuzzy variables linear programming (FVLP) problem are pointed out and then a 

new solution approach is proposed for the same. It is demonstrated that the method used in this study 

is simpler and computationally more efficient than the existing methods. 

Keywords: Fuzzy linear programming, Ranking function, Fuzzy numbers, Computational complexity. 
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Corresponding  Author 

1.  INTRODUCTION 

Linear programming (LP) is one of the most widely 

used operations research tools. Although precise data are 

fundamentally indispensable in conventional LP problems, 

the observed values of the data in real-life problems are 

often imprecise. In these cases, using fuzzy numbers for 

formulation of the problem is quite appropriate and the 

fuzzy linear programming (FLP) problem appears in a 

natural way. The FLP model proposed in this study 

belongs to those categories in which the decision variables 

and the right-hand-side of the constraints are represented 

by fuzzy numbers. This kind of fuzzy problem is known as 

fuzzy variables linear programming (FVLP) problem. The 

most convenience method for solving this problem is 

based on the concept of comparison of fuzzy numbers by 

use of ranking functions. Maleki et al. [4] and Maleki [3] 

used the crisp solution of an auxiliary problem, having 

only fuzzy cost coefficients, for finding the fuzzy solution 

of FVLP problems. Mahdavi-Amiri and Nasseri [2] 

showed that the auxiliary problem is indeed the dual of the 

FVLP problem. Then they stated and proved duality 

results obtained by a natural extension of the results in 

crisp linear programming. Using the obtained results, 

Mahdavi-Amiri and Nasseri [2] Ebrahimnejad, et al. [1] 

developed two new methods for solving the FVLP 

problem directly, without any need of an auxiliary 

problem. In this paper, we show that once the ranking 

function is chosen, the FVLP problem is converted into 

crisp one, which is easily solved by the standard simplex 

algorithms.  

2.  PRELIMINARIES 

This section is devoted to review some necessary 

background and notions of trapezoidal fuzzy numbers 

which are applied throughout this paper. 

Definition 1 The trapezoidal fuzzy number A , denoted 

by ( , , , )A m n   is a fuzzy set on  with the 

membership function given as follows: 

( )
, ,

1, ,
( )

( )
, ,

0, .

x m
m x m

m x n
x

A n x
n x n

otherwise












 
  


 


    





 

Definition 2 Consider two trapezoidal fuzzy numbers 

1 1 1 1 1( , , , )A m n   and 2 2 2 2 2( , , , )A m n   and a real 

number k . The exact formulas for the extended addition 

and the scalar multiplication are defined as follows: 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2( , , , )A A m m n n           

1 1 1 1
1

1 1 1 1

( , , , ), 0,

( , , , ), 0,

km kn k k k
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An efficient approach to order of fuzzy numbers is 

based on the concept of comparison of fuzzy numbers by 

the use of ranking functions, in which a ranking function 

: ( )F   that maps each fuzzy number into the real 

line is defined for ranking the elements of ( )F . Thus, 

using the natural order of the real numbers we can 

compare fuzzy numbers easily as follows: 
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~
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~~~

2121 AAAA   
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For a trapezoidal fuzzy number ( , , , )A m n   , one of 

the most linear ranking functions introduced by Yager [5] 

is as follows:
 

1
( )

2 2
A m n
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Notation 1 [2]-[4] We say shall that the real 

number A corresponds to the trapezoidal fuzzy 

number ( , , , )A m n   if
1

( )
2 2

A A m n
  

    
 

. 

3.  FUZZY VARIABLE LINEAR PROGRAMMING 

In this section, we first formulate the LP problem with 

trapezoidal fuzzy variables and then review two existing 

algorithms for solving this kind of FLP problems [2]-[4]. 

Finally, our proposed approach is explored. 

 

A.  A Fuzzy Primal Approach 

A linear programming problem with fuzzy variables is 

defined as follows:  

(1) . .

0

Minu wb

s t wA c

w



 

where , ( ) , ( )m n m n
ij m nb c F A a 

    are given 

and ( )mw F is to be determined. 

Maleki [3] introduced an auxiliary problem, having 

only fuzzy cost coefficients, for the FVLP problem (1) as 

follows: 

(2) . .

0

Max z cx

s t Ax b

x







 

where  , ( ) ,
nm m nb c F A    . 

Maleki [3] stated some important results concerning to 

improve a feasible solution, unbounded criteria and the 

optimality conditions for the fuzzy auxiliary problem (2) 

with equality constraints. 

In addition, Maleki et al. [4] and Maleki [3] studied the 

relation between the FVLP problem (1) and the fuzzy 

auxilirary problem (2), and using these relationships found 

an optimal solution for the FVLP problem (1). In fact, 

they proved that if 
1

Bx B b  is an optimal basic feasible 

solution of the auxilirary problem (2) then 1
Bw c B is a 

fuzzy optimal solution of the FVLP problem (1).  

 

B.  A Fuzzy Dual Approach 

Mahdavi-Amiri and Nasseri [2] concentrated 

themselves on the fuzzy solutions of an FVLP problem in 

the following form: 

(3) . .

0

Min z cx

s t Ax b

x



 

They defined the dual problem of the FVLP problem 

(3) as follows: 

(4) . .

0

Maxu wb

s t wA c

w







 

As we see only the coefficients of objective function of 

this problem are as fuzzy numbers. Thus, it plays the role 

of auxiliary problem for the FVLP problem (3). Indeed, 

Mahdavi-Amiri and Nasseri [2] proved that the fuzzy 

auxiliary problem introduced by Maleki et al. [4] and 

Maleki [3] is the dual of the FVLP problem.  Hence, they 

developed some duality results, based on certain linear 

ranking functions, for the fuzzy primal and fuzzy dual 

problems. Using these results, they introduced a fuzzy 

dual simplex algorithm for solving the FVLP problem 

directly on the primary problem and without solving any 

auxiliary problem. 

 

C.  An Improved Solution Approach 

The fuzzy primal and dual methods are based on a 

certain linear ranking function. Here it is shown that once 

the linear ranking function is chosen, FVLP problem 

under consideration is converted into crisp one, which is 

easily solved by the standard simplex algorithms. The 

main contribution here is the reduction of the 

computational complexity of the existing methods. Since 

the proposed approach is based on classical approach it is 

very easy to understand and to apply on real life FVLP 

problems for the decision makers. 

4.  CONCLUSIONS 

In this paper we proved that it is possible to find the 

fuzzy solution of the FVLP problem with the help of an 

equivalent crisp linear programming problem and without 

solving any fuzzy auxiliary problem. 
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Abstract: In this paper, a new scalarization method for multi-objective optimization problems is 

presented. In this method, the optimal solutions of single-objective problems are obtained and then by 

the obtained solutions the objective space is restricted and then Pareto frontier will be searched in this 

restricted region. 

Keywords: Multi-objective optimization problem. Pareto front. Scalarization techniques.  

1.  INTRODUCTION 

A multi-objective optimization problem is generally 

defined as follows: 

              
      

Xx

xfxfxf p



 ,...,min 1
                       (1) 

Where x  is an n-dimensional decision variable, nX  , 

and   n
i xf : , pi ,...,1  are objective functions. 

The most widely used method for multi-objective 

optimization is the  -constraint method, first appeared in 

[1] and is discussed in detail in Changkong and Haimes 

[2]. 

    Pareto Optimality [3]. A feasible solution Xxˆ  is 

called efficient or Pareto optimal to MOP  1  if there is no 

other Xx  such that    xfxf ˆ . If x̂  is efficient, 

 xf ˆ  is called nondominated point. The set of all efficient 

solutions Xxˆ  is denoted EX  and called the efficient 

set.  

    Weakly Pareto Optimality [3]. A feasible solution 

Xxˆ  is called weakly efficient to MOP  1  if there is no 

Xx  such that    xfxf ˆ , i.e. there is no Xx  such 

that    xfxf kk ˆ  for all pk ,...,1 . If x̂  is weakly 

efficient, the point  xf ˆ  is then called weakly 

nondominated. The weakly efficient and nondominated 

sets are denoted WEX  and WNY , respectively. 

     Strictly Pareto Optimality [3]. A feasible solution 

Xxˆ  is called strictly efficient to MOP  1  if there is no 

Xx , xx ˆ  such that    xfxf kk ˆ  for all pk ,...,1 . 

The set of all strictly efficient points is denoted SEX . 

 

2. The proposed method for solving two-objective 

optimization problems 

Now we describe our approach only for the optimization 

problems with two objective functions but the extension of 

the proposed method for problems with more than two 

objective functions is easy. 

Consider the following two-objective optimization 

problem: 

                    
    
Xx

xfxf



21 ,min
                                2  

Phase I: 

First, we solve the following single-objective optimization 

problems, for 2,1j : 

                    
 

Xx

xf j



min
                                         3  

Suppose that, there are finite optimal solutions for these 

two problems. Let 

21 , xx  be the optimal solutions (3), 

respectively. By substitution 

21 , xx  in     xfxf 21 , , 

consider the points  11 xf  and  21 xf . As you seen in 

figure 1, with consideration the lines that pass through 

points  11 xf  and  21 xf , the feasible region of this 

problem will be restricted as follows: 

                       21111: xfxfxfXx                   4   

 
Figure 1: Decision space and restricted region. 

Phase II: 

Step 1: (Determine the step length) For an arbitrary 

Nn , step length x  are defined as follows: 
















 







 
22,21 xfxf
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21 xf  
















 







 
12,11 xfxf  

Restricted region 
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n

xfxf
x

 
 1121                               5        

Step 2: In each stage, we solve the following single-

objective optimization problems for nk ,...,1,0  and with 

this step length:                               

                  

 

   
Xx

xkxfxfts

xf



  ,.

min

211

2

                         6  

To illustrate this approach see figure 2: 

          
Figure 2: Step lengths and the Pareto points. 

Theorem 2.1. Let x  be an optimal solution of (6) for 

some  nk ,...,1,0 . Then x  is weakly efficient for bi-

objective optimization problem (2). 

Proof. Let 
x  be an optimal solution of (6) for some 

 nk ,...,1,0 . Assume wEXx  . Then: 

       *
22

*
11 ,: xfxfxfxfXx   

In particular,    *
22 xfxf  . Since     *

11 xfxf  

  xkxf 
21 ,  the solution x  is feasible for (6). This is a 

contradiction to 
x  being an optimal solution of (2). 

Therefore wEXx * . 

 

    Theorem 2.2. Let *x  be a unique optimal solution of 

(6) for some  nk ,...,1,0 . Then sEXx *  (and therefore 

EXx * ). 

Proof. Assume there is some Xx  with 

      xkxfxfxf  
21

*
11 . If in addition 

   *
22 xfxf   we must have    *

22 xfxf   because *x  

is an optimal solution of (6). So x  is an optimal solution 

of (6). Thus, uniqueness of the optimal solution implies 
*xx   and sEXx *

. 

 

3. Numerical examples 

A numerical example is presented in this section to 

demonstrate the performance of the proposed method. The 

results from the proposed method are compared with those 

results from the Weighted Sum (WS) method and the 

Normal Boundary Intersection (NBI) method.  

Consider the following two-objective optimization 

problem: 

        
22,10:.

5sin1.01,min

21

11
2
2211





xxts

xxxxfxxfxf 
                 

Suppose that we require generating 100n , Pareto point 

on Pareto frontier. In figure 3, shows the numerical results 

obtained using the proposed method, WS method and NBI 

method. The numerical results obtained using these three 

methods are presented in Table 1. 

 

 
Figure 3. Non-convex and non-connected Pareto frontier in 

decision space and the numerical results obtained by using the 

proposed method (Fig.3a), NBI method (Fig.3b) and WS method 

(Fig.3c). 

 

4. Conclusion 

In this paper, we have presented a new scalarization 

method for solving multi-objective optimization problems. 

We illustrate the working and capability of this method by 

one of nonconvex test problem with disconnected Pareto 

fronts. 
Table 1. 

Number of iterations, run time (second), number of Pareto points 

and number of Dominant points for solving example 5.2 

obtained by the proposed method, NBI method and WS method.  

 

Non-Convex and 

non-connected 

Pareto Frontier 

Number 

of 

Iteration

s 

Run 

Time 

(second) 

Number 

of  Pareto 

points 

Number 

of  

Dominant 

points 

Proposed method 174 1.326 66 0 

NBI method 101 1.918 66 35 

WS method 358 1.779 70 0 
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وزیر -nمقایسه ی کارایی جستجوی تصادفی و الگوریتم ژنتیک در مساله 

 و زمانبندی
 anaeimi@gmail.com ،علوم کامپیوتر،دانشگاه سمنان هیئت علمی رشتهعضو  ،* علیرضا نعیمیمهندس  

 monirenabavi@gmail.com ،، دانشگاه سمناندانشجوی کارشناسی علوم کامپیوتر ،* منیره نبویه سید

 saeed_nabavi@student.semnan.ac.ir ،، دانشگاه سمناندانشجوی دکتری ریاضی ،* سیدسعید نبوی

ایده ی  این الگوریتم  میپرداز یم کیژنت تمیبا الگور تمیالگور نیا ینگیو به ییکارا ی سهیبه مقاراهکاری پروژه با ارائه  نیدر ا چکیده:

تمام مراحل به صورت تصادفی کار می کند با این تفاوت که بسیاری از مراحل الگوریتم بر اساس الگوریتم ژنتیکی است که در 

در این الگوریتم بسیار سریع تر از  راسرعت رسیدن به جواب  ین مسئلهژنتیک که باعث پیچیدگی زمانی می شود را ندارد  و  هم

هود استوزیر و مسئله ی زمانبندی اجرا شده و بهبود سرعت در این دو مسئله مش  n  الگوریتم ژنتیک کرده است این الگوریتم در مسئله ی

مبنا ارائه شده   نیهم پروژه بر نیحال ا باشد میموثر است نسل اول  ینگیبه جواب  و به دنیدر رس  کیژنت تمیکه در الگور نکته ای   

mutationو  cross overحذف شده سرعت الگوریتم بهبود چشمگیری داشته است. دیگر مراحل الگوریتم ژنتیک مانند است و چون   .    

   وزیر، مساله زمانبندی.-nالگوریتم ژنتیک، جستجو تصادفی، مساله : یدیکلمات کل

                                                           

 *ارائه دهنده

 

  مقدمه .1

از مسائل راه حلل طععلی وجلود نلدارد و بلرای      ای برای دسته 

دسته ای از مسائل نیز راه حل با پیچیدگی چندجمله ای وجود 

ندارد، به همین عللت نیلاز بله الگلوریتم هلای تصلادفی ماننلد        

الگوریتم ژنتیک برای حل این مسائل است اما حل یلک مسلاله   

حتی با چنین راه حلی ممکن است زملان بلر باشلد و یلا پیلاده      

ی آن ممکن است پیچیده باشد بله هملین عللت در اینجلا     ساز

سعی شده است برای نمونه با مقایسه الگوریتم ژنتیک با یک راه 

حل تصادفی نشان داده شود که در بعضی مواطع الگوریتم هلای  

 تصادفی راهکار مناسبی برای حل مسائل باشد. 

 

 الگوریتم ژنتیک .2

جلواب   افتنیل  یبلرا  نیل از اصول انتخلاب دارو  کیژنت  تمیالگور

بلر   تمیالگلور  نیل . اشودیاستفاده م یساز نهیدر مسائل به نهیبه

 هیل اول یشلدن  یمبنا استوار است که بلا داشلتن جلواب هلا     نیا

بعد تملام   یکند و در مرحله  یم دیمساله تول یبرا ییجواب ها

توجه به مساله جواب  باکند و  یم سهیمقا گریکدیجواب ها را با 

 کیل تکن کیل  کیل کنلد. در واطلع ژنت   یمل  دیرا تول یگرید یها

اسلت. البتله    یسلاز  نله یمسلاله به  کیحل  یبرا یسیبرنامه نو

 یوجلود دارد بلرا   یاضیکه در ر ییاوطات همانند روش ها یگاه

مسلاله   کیل آن مساله به  لیاز تبد یجواب شدن کیکردن  دایپ

شلود در   ی( کملک گرفتله مل   فر)با تابع هلدف صل   یساز نهیبه

 گونه مسائل وجود دارد. نیاز ا زین کیژنت

 روش جستجوی تصادفی .3

ایده ی  این الگوریتم بر اساس الگلوریتم ژنتیکلی اسلت کله در     

تمام مراحل به صورت تصادفی کار ملی کنلد. بلا بررسلی هلای      

 صورت گرفته این نتیجه حاصل گشت کله اگلر در هلر مرحلله     

جوابهای مرحله ی اول که به صورت تصادفی انتخاب ملی شلود   

تکرار شود در مدت زمان کمتر ی به جواب مورد نظر می تلوان  

البته نکته ی مهمی که در این روش وجود دارد نحوه ی  رسید.

تولید جمعیت است که بلا داشلتن یلک شلرد محلدود کننلده        

ی کله  جوابهای بهتری خواهیم داشت و همچنین بلرای  مسلائل  

جواب طععی ندارد و بازه ی جواب نیز برایمان مهلم اسلت ملی    

ا بازه توان در هر مرحله بهترین جواب را نگهداری کرد و در انته

می دانلیم در الگلوریتم ژنتیلک      .ای از جواب را خواهیم داشت

برای ارزیابی جوابها استفاده ملی شلود ایلن تلابع در      ارزشتابع 

استفاده ملی شلود اگلر جلوابی      الگوریتم جستجوی تصادفی نیز

دارای ارزش مورد نظر بود الگوریتم پایان می پذیرد و اگر نبلود  

جدید بر همان مبنایی که جمعیت اولیه تولید شده بود جمعیت 

 .انجام نمی شود یکدیگر مراحل الگوریتم ژنتو ، تولید می شود.
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 2 

مربود به مسئله زمانبندی  ژنتیکاجرا از الگوریتم  3در 

را مورد بررسی  طرار داده ایم که  بیشترین تابع ارزش هر نسل

  1 نمودار مربود به آن به صورت شکل درنتایج به دست آمده 

رسیدن به جواب  تکرار تاهر سعر نشان دهنده ی تعداد  است.

) درمساله است و ستون نشان دهنده ی میزان تابع ارزش است

nعداد وزیرهایی که  در جای صحیح خود طرار گرفتند  وزیر ت

ودر مساله زمانبندی با توجه به محدودیت ها ، ارزش هر برنامه 

میرسد الگوریتم پایان می   maxکه زمانی که به ( کالسی است

 پذیرد انقعاع نمودار نیز برای هر اجرای الگوریتم می باشد.

 

   

 وزیر-n:الگوریتم ژنتیک برای مساله 1 شکل

اجرا از الگوریتم جستجوی تصادفی نمودار تابع ارزش  3در      

    .است 2شکل آن به صورت 

0

2

4

6

0 2 4 6 8

Series
1

 

 وزیر-nجستجوی تصادفی برای مساله  :2 شکل

با الگوریتم ژنتیک نمودار آن به و همچنین در مساله زمانبندی  

 است.       3شکل صورت 

340000

360000

380000

400000

420000
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 : الگوریتم ژنتیک برای مساله زمانبندی 3 شکل

      است. 4صورت شکل با الگوریتم جستجوی تصادفی نمودار به   

397000

398000

399000

400000

401000

1 2 3 4 5 6 Series1
 

 : الگوریتم جستجوی تصادفی برای مساله زمانبندی4 شکل

 . نتـایج 5

با بررسی های صورت گرفته اگر تولید نسل اولیه یک شرد  .

محدود کننده داشته باشد در سرعت بخشیدن به جواب موثر 

است و عیبهای الگوریتم ژنتیک و پیچیدگی های مربود به 

تولید نسل و جهش و همگرایی و دیگر مسائل را نخواهیم 

 داشت البته در این الگوریتم هم چون انتخاب نسل به صورت

است باید از پارامتر هایی استفاده کرد که اعداد تولید  تصادفی

شده  همگرا نباشد هر چند که همگرایی در این الگوریتم به 

 شدت کمتر از الگوریتم ژنتیک است .

الگوریتم  پیچیدگیو همچنین می دانیم پیچیدگی الگوریتم و 

ژنتیک در طسمت تولید نسل و جهش است و تولید نسل اولیه 

هزینه ی  بسیار کمی نسبت به طسمت های دیگر دارد در 

نتیجه الگوریتم پیشنهادی دارای پیچیدگی پایین تری نسبت 

 به الگوریتم ژنتیک است.
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Approximate Equilibrium Programming in Hilbert

Spaces
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Abstract: In this paper, we introduce an iterative sequence for finding a common element of the set of
solutions of an approximate equilibrium problem (AEP) and the set of fixed points of a nonexpansive mapping
in a Hilbert space. Then we prove that the sequence converges strongly.
Keywords: Approximate equilibrium point, Fixed point, Approximate fixed point, Strongly convergence,
Hilbert spaces.

1 INTRODUCTION

The fact that equilibrium problems covers several
problems in economics, engineering etc.. From
the mathematical modelling point of view equilib-
rium can be described by different types of the-
orem such as optimization problems. Now, we
will present several particular classes of approx-
imate equilibrium systems and the relations be-
tween them. Some methods have been proposed to
solve the equilibrium problems, approximate equi-
librium problems; see, for instance, [1], [2], [3].

Throughout the paper, Let H be a real Hilbert
space and let C be a nonempty, closed, bounded
and convex subset of H.

Condition 1.1. The following condition appears
implicitly in [1].

We assume that the map F : C ×C −→ R satis-
fies the following conditions:
(i) F (u, u) = 0 ∀u ∈ C;
(ii) F is monotone, that is, F (u, v) + F (v, u) ≤ 0
∀u, v ∈ C;

(iii) For all u, v, w ∈ C;

limt→0F (wt+ (1− t)u, v) ≤ F (u, v);

(iv) For each fixed u ∈ C, the function y 7−→
F (u, v) is convex and lower semicontinuous.

In 2007, A. Tada W. Takahashi [4] proved the
following strong convergence theorem.

Theorem 1.2. [4] Let C be a nonempty closed
convex subset of H. Let F : C × C −→ R be a
approximate bifunction satisfies Condition 1.1 and
S : C −→ H be a nonexpensive mapping such that
F (S)∩EP (F ) ̸= ∅. Let {un} and {vn} be sequences
generated by u1 = u ∈ H and let vn ∈ C such that


F (vn, w) + 1/rn⟨w − vn, vn − un⟩ ≥ 0 ∀w ∈ C,

wn = (1− αn)un + αnSvn,
Cn = {z ∈ H∥wn − z∥ ≤ ∥un − z∥},
Dn = {z ∈ H|⟨un − z, u− un⟩ ≥ 0},

un+1 = PCn∩Dn(x)

for every n ∈ N, where αn ⊂ [a, 1] for some a ∈
(0, 1) and rn ⊂ (0,∞) satisfies limn→∞ inf rn > 0.
Then, {un} converges strongly to PF (S)∩EP(F )

(x).

Condition 1.3. [3] Assume that the the map
F : C × C −→ R for ϵ > 0 satisfies the follow-
ing conditions:
(i) F (u, u) = ϵ ∀ u ∈ C;
(ii) F is monotone, that is, F (u, v) + F (v, u) ≤ ϵ
∀u, v ∈ C;

(iii) For all u, v, w ∈ C,

limt→0F (wt+ (1− t)u, v) ≤ F (u, v);

(iv)For each fixed u ∈ C, the function y 7−→ F (u, v)
is convex and lower semicontinuous.

Definition 1.4. [3] Suppose ϵ > 0, we say that
u∗ ∈ C is an approximate equilibrium point of
F : C × C −→ R if there exists a u∗ ∈ C, such
that F (u∗, v) ≥ ϵ ∀v ∈ C.

In this paper, the set of such an u∗ ∈ C denoted
by AEP (F ), that is,

AEP (F ) = {u∗ ∈ C : F (u∗, v) ≥ ϵ, ∀v ∈ C}.

Let T be a nonexpansive mapping on H. (i.e.
d(Tu, Tv) ≤ d(u, v) for u, v ∈ H). We denote by
AF (T ) the set of fixed points of T. Namely,

AF (T ) = {u ∈ C : d(u, Tu) < ϵ for some ϵ > 0},

and F (T ) = {u ∈ C : Tu = u}.
∗Corresponding Author
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Lemma 1.5. [3] Let C be a nonempty closed con-
vex subset of H and F : C ×C −→ R be a approx-
imate bifunction satisfies Condition 1.2 Let r > 0
and u ∈ H. Then there exists v ∈ C such that

F (v, w) + 1/r⟨w − v, v − u⟩ ≥ ϵ for all w ∈ C.

Lemma 1.6. [3] Let C be a nonempty closed
convex subset of H and assume that F : C ×
C −→ R satisfies Condition 1.2 For r > 0, u ∈
H and for some ϵ > 0, define Tr : H −→ C as
follows:

Tr = {v ∈ C|F (v, w)+
⟨w − v, v − u⟩

r
≥ ϵ∀w ∈ C}.

Then
(a) Tr is single-valued.
(b) Tr is firmly nonexpansive, that is,

∥Tr(u)−Tr(v)∥2 ≤ ⟨Tr(u)− Tr(v), u− v⟩∀u, v ∈ H

(c) F (Tr) = AEP (F )
(d) AEP (F ), closed and convex.

2 Strong Convergence Theorem

In this section, we show the following strong con-
vergence theorem which solves the problem of find-
ing a common element of the set of solutions for
an approximate equilibrium problems and the set
of fixed points of a nonexpansive mapping.

In the following we will present a theorem which
is extended Teorem 1.2.

Theorem 2.1. Let C be a nonempty closed con-
vex subset of H. Let F : C × C −→ R be a ap-
proximate bifunction satisfies Condition 1.2 and
S : C −→ H be a nonexpensive mapping such that
F (S) ∩ AEP (F ) ̸= ∅. Let {un} and {vn} be se-
quences generated by u1 = u ∈ H and let vn ∈ C
such that


F (vn, w) + 1/rn⟨w − vn, vn − un⟩ ≥ ϵ ∀w ∈ C,

wn = (1− αn)un + αnSvn,
Cn = {z ∈ H∥wn − z∥ ≤ ∥un − z∥},
Dn = {z ∈ H|⟨un − z, u− un⟩ ≥ 0},

un+1 = PCn∩Dn(x)

for every n ∈ N, where αn ⊂ [a, 1] for some a ∈
(0, 1) and rn ⊂ (0,∞) satisfies limn→∞ inf rn > 0.
Then, {un} converges strongly to PF (S)∩AEP(F )

(x).

Corollary 2.2. Let C be a nonempty closed con-
vex subset of H. Let F : C × C −→ R be a ap-
proximate bifunction satisfies Condition 1.2 and

S : C −→ H be a nonexpensive mapping such that
AEP (F ) ̸= ∅. Let {un} and {vn} be sequences gen-
erated by u1 = u ∈ H and let vn ∈ C such that


F (vn, w) + 1/rn⟨w − vn, vn − un⟩ ≥ ϵ ∀w ∈ C,

wn = (1− αn)un + αnSvn,
Cn = {z ∈ H∥wn − z∥ ≤ ∥un − z∥},
Dn = {z ∈ H|⟨un − z, u− un⟩ ≥ 0},

un+1 = PCn∩Dn(x)

for every n ∈ N, where αn ⊂ [a, 1] for some a ∈
(0, 1) and rn ⊂ (0,∞) satisfies limn→∞ inf rn > 0.
Then, {un} converges strongly to PAEP(F )

(x).

Corollary 2.3. Let C be a nonempty closed con-
vex subset of H. Let F : C × C −→ R be a ap-
proximate bifunction satisfies Condition 1.2 and
S : C −→ H be a nonexpensive mapping such that
F (S) ̸= ∅. Let {un} and {vn} be sequences gener-
ated by u1 = u ∈ H and let vn ∈ C such that


F (vn, w) + 1/rn⟨w − vn, vn − un⟩ ≥ ϵ ∀w ∈ C,

wn = (1− αn)un + αnSvn,
Cn = {z ∈ H∥wn − z∥ ≤ ∥un − z∥},
Dn = {z ∈ H|⟨un − z, u− un⟩ ≥ 0},

un+1 = PCn∩Dn(x)

for every n ∈ N, where αn ⊂ [a, 1] for some a ∈
(0, 1) and rn ⊂ (0,∞) satisfies limn→∞ inf rn > 0.
Then, {un} converges strongly to PF (S)(x).
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 ارائه دهنده -*

 

 کنترل قابل تحویل زمان با  تأمین زنجیرهیکپارچه در  موجودي مدلیک  ارائه
 

 ، ** *پریسا کریمی دکتر محمود مرادي، دکتر محمدرحیم رمضانیان،

 چکیده:

هایی تولید کررده  دهد. تولیدکننده محصول نهایی را در بستهتأمین دو سطحی )تولیدکننده و خریداران(، ارائه میاین مقاله مدل موجودی یکپارچه را در زنجیره 

کننرد.  فرستد. خریداران و تولیدکننده، موجودی خود را با استفاده از سیاست بررسی مداوم، بازبینی میو به خریدارانی که خود با تقاضای تصادفی روبرو هستند، می

سازی هزینه موردانتظرار کیری   دهند. یک مدل برای حداقلسازی زمان تحویل، کاهشین مدل فرض شده است که خریداران زمان تحویل خود را با هزینه فشردهدر ا

-برا تابع هدف اسرت، امرا    است تا موجودی بهینه را تعیین کند. در بسیاری از مدلهای موجودی هزینه کمبود، یک مؤلفه هزینه درتأمین تدوین شدهمشترک زنجیره

ایرم کره در مردل،    های تولیدی محاسبه هزینه کمبود کار راحتی نیست، بنابراین ما در این مدل از مفهوم سرط  خردمت اسرتفاده کررده    توجه به این که در سیستم

نهایرت، برا یرک    ل بهینه مدل، ارائه شده است. درحدست آوردن راه( تعریف شده است. یک الگوریتم برای بهSLCمطابق با هر خریدار یک محدودیت سط  خدمت )

 افزار متیب، اثر فرضیات استفاده شده در این مقاله بررسی شده است.مثال عددی و بااستفاده از نرم

 

 نمادها

 خریداران:

N  تعداد خریداران،که           

 امید ریاضی     

برررای خریرردار               ، یعنرری 0و  حررداکثر ارز     

            ام 

 ام )واحد در سال( نرخ متوسط تقاضای خریدار    

ام )واحد پولی به ازای هر برار سرفار      دهی خریدار هزینه سفار     

 دهی(

 ام )واحد پولی در واحد سال(  نرخ هزینه نگهداریخریدار     

 (واحدپولیبهازایهرخریدهرواحدموجودیام ) هزینه خرید خریدار      

 ام )متغییر تصمیم( دهی خریدار مقدار سفار     

 ام نقطه سفار  مجدد خریدار     

 عامل اطمینان   

 ام )متغییر تصمیم( طول زمان تحویل خریدار     

نسرربت تقاضرراهایی کرره بررا موجررودی مواجرره نمرری شرروند بطوریکرره      

 سط  خدمت است       

 ام کمبود مورد انتظار در پایان سیکل خریدار        

و      تقاضای دوره زمان تحویل، که دارای توزیع نرمال با میرانگین     

انحرراف اسرتاندارد از تقاضرا در      اسرت، کره در آن     √  انحراف استاندارد

    √            واحد زمان است، به طور خالصه داریم: 

 نده:تولیدکن

∑    نرخ تقاضای تولیدکننده،       
 
       

∑          نرخ تولید تولیدکننده،       
 
      

هزینه راه اندازی تولید برای تولیدکننده )واحد پولی به ازای هر برار      

 راه اندازی تولید(

 نرخ هزینه نگهداری تولیدکننده )واحد پولی در واحد سال(    

هزینه ثابت تولید برای تولیدکننده )واحرد پرولی بره ازای تولیرد هرر          

 واحد موجودی(

هزینه تولید برای تولیدکننده )واحد پولی بره ازای تولیرد هرر واحرد         

          موجودی(، که  

های تولیدی توسط تولیدکننده، در هر بار سفار  تعداد محموله    

 صحی (خریداران )متغییر تصمیم، عدد 

اندازه انباشته تولیدکننده در هر تحویل برای مواجه برا تقاضرای تمرام       

∑   خریداران،    
 
    

   هزینه سفار  خرید برای آیتم    

 مقدار واحد مورد نیاز در یک واحد محصول تمام شده تولیدکننده  

 )واحد پولی در واحد سال(   هزینه نگهداری برای آیتم     

 بررسی:نمایش مدل مورد 

بنابراین، براساس آنچه در بخش قبل مدل سازی مسأله آورده شد، به 

باشد، که در آن هدف پیدا طور خالصه مدل مورد بررسی به صورت زیر می

ای می باشد که هزینه موردانتظار به گونه          کردن مقداربهینه 

 سالیانه ادغامی با توجه به محدودیت سط  خدمت حداقل شود:
                         

 
 

 
 ∑ 

 

   

            
       

  

 

 ∑ 
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  )     √  ]  

 
 

 
        [  (  

 

  

)    
  

  

]

    [  (  
 

  

)    
  

  

]   

                
   √      

   
    

   و                       کررررررررررررررره ، 

              
 الگوریتم حل مسأله:

     : قرار دادن1قدم 

 را انجام بده. 4و3های ، قدم          : برای هر خریدار 2قدم 

  مراحل زیر را انجام بده: )تغییرر                 : برای هر 3قدم 

 باشد.(می   های مدت تحویل و تغییر در مقدار به معنی شکست مؤلفه

 (.8با استفاده از معادله )     ( محاسبه 3.1)

(3.2)                
 

  ⁄  قرار بده.        √ 

را (          )    (قررار برده و   5را در معادله )        ( 3.3)

 محاسبه کن.

را پیدا کن.  (          )                : 4قدم 

    (      
        

    )                             
      ،   ، سپس زمان تحویل را برای خریدار

 دهیم.قرار می  
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       : 5قدم 
        

برای هرر خریردار را در معادلره     دست آمدهبه ( 

 دهیم.( قرار می4)

را تکررار کرن ترا بره      5ترا   2قرار بده، قدمهای         : 6قدم 

    (     
       

 دست یابد. (    

: اگر 7قدم 

    (     
       

    )      (       
         

    ) 
 برو. 8برو، وگرنه به قدم  6باشد، به قدم 

         : 8قرردم 
           

         
    

قرررار بررده،     

         بنابراین 
 جواب بهینه است.   

 نتیجه گیري

دراین مقاله، برخالف اکثر تحقیقات کره برر زنجیرره ترأمین دو سرطجی      

تمرکز می کنند، ما یک مدل موجودی دو  سطحی ارائه دادیم. در مردل مرا،   

بهینره  زمان تحویل، مقردار محمولره هرای تولیرد کننرده و مقردار سرفار         

خریدار، متغییر تصمیم هستند. خریداران برای کاهش زمان تحویرل، هزینره   

اضافی را باید بپردازند. همچنین به دلیل دشوار بودن محاسبه هزینه کمبرود،  

محدودیت سط  خدمت را برای هریک از خریرداران درنظرر گررفتیم. بعرد از     

بااستفاده از یرک   تدوین مدل، یک الگوریتم برای حل مدل ارائه شد. درنهایت

مثال عددی، کارایی مدل و الگوریتم ارزیابی شرده اسرت.نتایم مثرال عرددی     

نشان می دهد که با هماهنگ سازی یک زنجیره تأمین می تروان بره هزینره    

کیی کمتری نسبت به عمیکرد مستقل هریک از اعضای زنجیرره دسرت پیردا    

یره تأمین موجرب  کرد. درنتیجه استراتژی یکپارچه سازی اهداف اعضای زنج

 کاهش هزینه ها و درنتیجه افزایش سود کیی زنجیره می شود.
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A new nonmonotone global Barzilai-Borwain grdient 

method for unconstrained optimization  
H. Nosratipour1, Ph. D. student of School of Mathematics, Damghan University, h.nosratipour@std.du.ac.ir 

A. H. Borzabadi, Academic member of School of Mathematics, Damghan University, borzabadi@du.ac.ir 
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M. Ahookhosh, Ph. D. student of School of Mathematics University of Vienna, masoud.ahookhosh@univie.ac.at 

F. Sarani, Ph. D. student of School of Mathematics, Damghan University, f.sarani@std.du.ac.ir 

Abstract: Due to simplicity and numerical efficiency, the Barzilai-Borwain (abbreviated as BB) 

gradient method (also named the two-point stepsize method or the spectral gradient method) has 

received many study. By incorporating a nonmonotone line search, the BB gradient method has been 

successfully extended for solving general unconstrained optimization problems so that is competitive 

with conjugate gradient methods. In this paper, we focus more on the nonmonotone line search 

technique used in the global BB gradient method, and by using an efficient nonmonotone line search, 

we propose a new nonmonotone global BB gradient methods. Under mild conditions, we show that the 

proposed method is globally convergent. Numerical experiments show that the efficiency the proposed 

method. 

Keywords: Unconstrained optimization, Barzilai-Borwein method, Armijo-type line search. 

Nonmonotone technique 
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 2 

1.  INTRODUCTION 

Consider the following unconstrained nonlinear 

optimization problem 

                                                                                              

(1) 

where        is a twice continuously differentiable 

function.   is the number of variables, which is assumed 

to be large. Large-scale optimization is an important 

research area in both optimization theory and algorithm 

design. There are some kinds of effective methods that are 

available for solving (1), for instance, the Barzilai-

Borwain gradient method for solving (1) can be defined 

by the iteration 

                                                                                 

(2) 

where             and the step size    be chosen by 

the following formulae 

                              
    

    
     

    
     

                                    

(3) 

or 

                              
    

    
     

    
     

,                                             

(4) 

where             and           . 

Moreover, some practical experiment have shown the 

choice (4) often performs worse than (3) in practical 

computation. 

In the strictly convex quadratic case with any number of 

variables, it has been demonstrated in [1] that the BB 

method is globally convergent and in [2] that the 

convergence rate is R-linear. Since, the BB method is also 

locally R-linearly convergent for general objective 

functions and does not enforce decrease in the objective 

function, hence the BB step size will be accepted by 

nonmonotone line search rules, with appropriate 

parameters, when the iteration is close to the solution. 

We note also that a nonmonotone globalization 

technique can be useful in difficult nonlinear problems, 

independently of the specific local properties of the 

default step size, because of the fact that it may help 

escaping from steep sided valleys and may improve both 

the possibility of finding the global optimum and the rate 

of convergence. 

2.  NEW ALGORITHM 

By the above considerations, we extend the BB method 

(with choice (5)), by incorporating a new nonmonotone 

line search, for solving general unconstrained 

optimization. To more exactly, by employing the 

acceptance condition 

                          
                                    

(5) 

where           , along with 

                                
 

  
                                       

(6) 

new iteration is derived by 

                                                                                  

(7) 

To define     we consider the following properties: 

 Using the  information of the function values of a 

finite number of previous iterations the structure 

    

 Using a stronger nonmonotone strategy when 

iterations are far from the solution, and by 

weaker nonmonotone strategy when iterations 

are close to it. 

    Above properties motivate us to propose a new 

nonmonotone line search scheme that uses the ideas of 

both 

the line search of Grippo et al. [3] and Zhang-Hager line 

search [4] as follow: 

                             
                  

    
                     

(8) 

where 

                                                                  

(9) 

and               is integer and    is obtained as 

follow 

                             {
     

∏   
 
         

                      

(10) 

By the definition of   , it is easy to see that the new 

     is equal to      defined in [4] until  th iteration, 

then for    , in each iteration, the new      obtained 

by eliminating      from the convex structure    and 

combining it convexly with   . Hence, the new      is a 

convex combination of the function values at the current 

iteration and at a finite number of previous iterations and 

in comparison with      defined in [4], the degree of 

non-monotonicity is reduced faster, so, the prominent 

information    and a finite number of previous iterations 

are more used in calculation the new   . Eventually, by 

choosing a suitable  , one can increase thepositive effect 

of    and previous iterations in calculation the new   . 

Remark 2.1. According to eliminate       from the 

convex structure    to make the new     , inequality 

          

may not hold other. Hence, if inequality 

                                                    

(11) 

does not hold, we set      . Hence, at each iteration of 

the algorithm, either a monotone line search (     ) or 

a nonmonotone line search will be adopted which can be 

automatically identified by the given conditions. 
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 3 

A.  Convergence Properties 

We now turn to consider the convergence of the 

Algorithm (5-7). Throughout this paper, we consider the 

following assumptions in order to analyze the 

convergence results of the proposed algorithm: 

(H1) The level set       {    |           } is 

bounded. 

(H2) The gradient      of       is Lipschitz continuous 

over an open convex   that contains       ; i.e., there 

exists a positive constant   such that 

                                               

Theorem 2.2. Suppose that the sequence {  } is 

generated by the new algorithm, we have 

                                           ‖  ‖                                      

(12) 

B.  Numerical Experiments 

In this section, we report some computational 

performances of the new algorithms NBBGt1 [5] and 

NBBGt2 (5-7) and we compare the performance of the 

algorithms with the SG1 algorithm of Xiao et al. [13] and 

the GBB algorithm of Raydan [2]. Since, some practical 

computation [1,6] have shown that the choice (5) is more 

satisfactory than the choice (7), hence, the choice (5) was 

applied in all algorithms. To compare these algorithms 

together, we use the performance profile of Dolan and 

More [7], and also the test problems and initial points 

have been selected from Andrei collection of 

unconstrained test functions [8]. 

 

Figure 1. Gradient evaluations performance profiles  

In figure 1, the left side of the figure gives the percentage 

of the test problems for which a method is the fastest; the 

right side gives the percentage of the test problems that 

are successfully solved by each of the methods. In 

essence, the right side is a measure of an algorithms 

robustness. The best performance, relative to the gradient 

evaluations metric, was obtained by NGBBt2, the top 

curve in figure 1, followed by GBB and NGBBt1. The 

horizontal axis in the figure stops at       since the plots 

are essentially flat for larger values of   . The results of 

figure 1 indicate that NGBBt2 is much more efficient than 

SG1, while it performed better than NGBBt1 and GBB.  

Since, the computational cost depends essentially on the 

number of gradient evaluations. Hence the number of 

function evaluations is of minor importance. 
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سازی نامقیدانت اصالح شده ترکیبی برای بهینهارائه یک شرط سک  

 parisa_abolghasemi@yahoo.com، دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه سمنان*پریسا ابوالقاسمی
 ریاضی، دانشگاه سمنان عضو هيأت علمی گروه سامان بابایی کفاکی، 

 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه سمنان داوودی نيا،اسماعيل 

-ارائه شده، معين مثبت بودن تقریبمطالعه یک شرط سکانت ترکيبی موضوع اصلی این تحقيق است. شرط سکانت  چکیده:

 ند. همچنين، در این شرط سکانت عالوه بر مقادیر گرادیان ازکرا مستقل از جستجوی خطی تضمين میخانواده برویدن  های

 شود.مقادیر تابع هدف نيز استفاده می

 جستجوی خطیخانواده برویدن، سازی بهنگامروش شبه نيوتن، شرط سکانت،  کلمات کلیدی:

 

 مقدمه  .1

در علرروم پایرره،  ایسررازی کاربردهررای گسررتردهامررروزه بهينرره

-یک فرایند بهينره حالت کلی، دارد. در  ...مهندسی، اقتصاد و 

ی مسراله   های شدنیافتن بهترین جواب از ميان جواب به سازی

  پردازد.های مختلف میبا استفاده از الگوریتم

سازی مساله بهينهسازی مسائل مهم در بهينهیکی از 
 است، یعنی مسالهمقيد نا

   
    

 ( )  

پرییر  تابعی به طرور پيوسرته مشرتق           در آن که

-شدهارائه  برای حل این مسائلهایی که الگوریتم ًامعمو .است

 به صورت کلی زیر هستند:ی تکراری یها، الگوریتماند
      
                        

   طول گام حاصل از یک جستجوی خطری و     که در آن 
 باشد.یک جهت کاهشی می

   توليد جهرت جسرتجوی   های مختلفی برای روش

، روش   هرای مهرم بررای محاسربه     وجود دارد. یکی از روش

محاسربه  از حرل دسرتگاه زیرر       شبه نيوتن است که در آن 
 شود:می

          
تقریبرری برررای مرراتری  هسرری            در آن کرره 

بررا    تقریرب   اغلررب .(  )     اسرت و   (  )   

بره   [1] 1برویردن سرازی خرانواده   های بهنگرام استفاده از روش

ای بره گونره       شرود. مراتری    بهنگام مری      تقریب 

 .[1] برقرار شود رطی از نوع شرط سکانتشود که شانتخاب می
 ، یعنی،است درمهمترین شرط سکانت شرط سکانت استاندا

           
                                                                 
1
 Broyden 

 .           در آن  که

شرود در شررط سررکانت   ه مرریمالحظر همرانطور کره   

شرود و  استاندارد فقط از اطالعات گرادیران ترابع اسرتفاده مری    
جهت به خدمت  .گيردتابع هدف مورد استفاده قرار نمی مقادیر

رویکرردی را  [ 2]و همکراران   2ژنر   گرفتن مقادیر تابع هدف،

 شود.ارائه دادند که در ادامه به طور مختصر بررسی می

 داریم:   ،حول نقطه   با استفاده از بسط تيلر 
 (  )  

  (    )    
      

 

 
  
    (    )   

     
 

 
  
 (      )    (‖  ‖

 )  

تانسور مشتقات جزئی مرتبره               که در آن 
 است، به طور دقيق تر،      در   سوم 

  
        ∑

   (    )

         

  
   

   
 

 

       

  

داریم:   از طرفی، از بسط تيلر ( )   حول     
  
      

        
    (    )   

               
 

 
  
 (      )    (‖  ‖

 )     

 نسور داریم:ابا حیف عبارت شامل ت

  
    (    )    

 (       )
     ( (  )  (    )) 

   (       )
      (‖  ‖

 )                                     
زیرر توسرط   شرط سکانت اصرال  شرده    ،با توجه به رابطه اخير

  :ارائه شد [2همکاران ] ژن  و

                      
  

  
  

   

 در آن که

                                                                 
2
 Zhang 
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  ( (  )  (    ))   (       )

     

  در شرط برداری است که    که
کنرد. برا   صدق می     

 داریم:    و    داخلی ضرب

  
      

        
بررای  شده  های محاسبهمثبت نيست. بنابراین تقریب ًکه لزوما

معرين مثبرت    ًهای خانواده برویدن لزومرا سازیهسی از بهنگام

کاهشی نخواهنرد   ًهای جستجو لزوماجهت ،نيستند و در نتيجه

 شد.
در صردد   [3،4]2و فوکوشريما  1در تالش دیگری، لری 

برویردن   خرانواده هرای  سرازی بهنگاماز  BFGSارائه یک روش 

در نزدیکی  برآمدند که بدون شرط تحدب همگرایی زبرخطی را
 ، شرط سکانت زیر ارائه شد:تضمين کند. در این راستا جواب

                      ‖  ‖
     

 و     که در آن 

          
   

   

‖  ‖
 
   ‖  ‖

    

 برای شرط سکانت فوق داریم: یک ثابت مثبت است.  که 
  
      

     ‖  ‖
 ‖  ‖

  

                 {
   

   

‖  ‖
 

  }‖  ‖
  

            ‖  ‖
 ‖  ‖

     

هرای خرانواده برویردن    باال تضمين می کند کره تقریرب  رابطه 

 .هستندلی و فوکوشيما معين مثبت  سکانت حاصل از شرط

 

 شرط سکانت ترکیبیارائه یک  .2

ژن  و همکراران برا    شرط سکانت شد، درکه مالحظه همانطور

معين  ًمی شود، اما این شرط لزومااینکه از مقادیر تابع استفاده 
کاهشری  در نتيجره   های خانواده برویردن و  مثبت بودن تقریب

در  ،. از طرف دیگرر دنکهای جستجو را تضمين نمیبودن جهت

فوکوشيما همانند شرط سکانت استاندارد از شرط سکانت لی و 

این امر ما را برآن داشت کره بره    شود.تابع استفاده نمی مقادیر
در آن عرالوه برر اطالعرات    شررط سرکانتی بدرردازیم کره      ارائه

گرادیان، از مقادیر تابع هدف نيز استفاده شود و به عالوه، معين 

  ه برویدن نيز تضمين شود.های خانوادمثبت بودن تقریب

 
                                                                 
1
 Li  

2
 Fukushima 

 

از ترکيرب  زیر اصال  شده  سکانت شرطدر این راستا 

شرط سکانت ژن  و همکاران و شرط سکانت لی و فوکوشريما  
 شود:ارائه می

                      ‖  ‖
     

 و    که در آن 

          
   

   

‖  ‖
 

   ‖  ‖
    

 داریم:    و     داخلی با ضرب یک ثابت مثبت است.  که 
  
      

     ‖  ‖
 ‖  ‖

  

                 {
   

   

‖  ‖
 

  }‖  ‖
  

            ‖  ‖
 ‖  ‖

     

معرين مثبرت برودن     شرط سکانت ترکيبی ارائه شرده بنابراین 

را  برویردن هرای خرانواده   سرازی هرای حاصرل از بهنگرام   تقریب

 کند.تضمين می

 مـراجع .3
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Abstract: In this paper, we analysis MTY predictor corrector by using multiple corrections in each iteration for 

quadratic programming. A standard algorithm for convex quadratic problems (CQP) cannot assure to reduce the 

duality gap monotonically. We use in our algorithms a dynamical forcing factor to reduce the duality gap and 

also it has the best result of polynomial complexity. We write codes of the standard algorithm along with the 

proposed one and compare the result on some test problems. 

Keywords: Convex quadratic programming, Primal-dual interior-point method, Predictor-corrector, Polynomial 

complexity 

1.  INTRODUCTION 

Lio and Sun [3] presented an infeasible interior-point 

algorithm for LP, based on this idea Lio et al present a 

predictor-corrector algorithm for (CQP).We consider the 

following convex QP problem: 

(P)  minx c
T
x+1/2 x

T
Qx 

s.t. Ax = b , x ≥ 0 

and its dual associated form: 

(D)  maxx,y,sb
T
y – 1/2 x

T
Qx 

s.t. A
T 

y + s – Qx =c, s ≥ 0, 

Where Q is given n×n symmetric and positive 

semidefinite matrix, c ϵ  R
n 

, b ϵ  R
m 

, A is a given m×n 

matrix with full row rank. Predictor-corrector algorithm 

with multiple corrections for convex quadratic 

programming uses a dynamical forcing factor to help 

reduce the duality gap. It has the best result of polynomial 

complexity. The algorithm requires multiple corrections 

within iterations. 

      We denote the primal-dual feasible region and strictly 

region by  

Ϝ ={ (x,y,s) ϵ  R
n 
×R

m
× R

n
 :  Ax = b ,  

A
T 

y + s = Qx +c, (x,s) ≥ 0 } 

And  

Ϝ 0
={ (x,y,s) ϵ  R

n 
×R

m
× R

n
 :  Ax = b ,  

A
T 

y + s = Qx +c0, (x,s) > 0 } 

Finding an optimal solution of (P) and (D) is equivalent to 

solve the following system: 

 

Ax = b , x ≥ 0,  

A
T 

y + s – Qx = c, s ≥ 0,    (1) 

xs = 0. 

 

Replacing the third equation in (1) by the parameterized 

equation xs = µ, the central path  

For QP is defined by the solution set  

{(x(µ), y(µ), s(µ)) | µ > 0} of the following system: 

 

Ax = b, x ≥ 0,  

A
T 

y + s – Qx = c, s ≥ 0,    (2) 

xs = µe. 

 

The central path at a given µ is also called a µ-center. 

Suppose that point (x,y,s) satisfies the interior point 

condition (IPC),Newton's method amounts to linearizing 

system (2),thus yielding the following system of equation: 

 

A∆x = 0,  

    A
T 

∆y + ∆s – Q∆x =0, (3) 

x∆s +s∆x = µe - xs. 

 

 

2.  NEW ALGORITHM 

    We measure proximity of iterates (x,y,s) to the µ-center 
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of the problems (P) and (D) by the quantity δ(x,s;µ) := 

δ(u) := ||u
-1

-u||, u := √xs/γµ. 

Suppose that we have x ,y and s satisfying IPC, and 

δ(x,s;µ)<τ, where τ is a given  threshold parameter. Each 

main iteration consists of one so-called predictor-

corrector, a µ-update, and a few corrector steps. First, we 

find new iterates x
p
, y

p
 and s

p
, after reducing µ-update to 

µ
^
 = (1-Ө)µ (where Ө ϵ  (0,1)), then apply a limited 

number of corrector steps is to get iterate x
+
,y

+
 and s

+ 
such 

that δ(x
+
,s

+
;µ

+
) < τ, namely, the algorithm can proceed. 

This process is repeated until the duality gap is less than 

some prescribed accuracy parameter ε. 

 

 

 

    In this paper we use slightly different predictor step and 

corrector steps from standard steps. We use the following 

predictor step: 

 

 

A∆x = 0,  

A
T 

∆y + ∆s – Q∆x =0,     (4) 

x∆s +s∆x = -xs. 

 

The corrector step is also defined by  

 

A∆x = 0,A
T 

∆y + ∆s – Q∆x =0,     (5) 

x∆s +s∆x = γµ
^
e- xs. 

Where µ
^
= (1-Ө)µ. 

 

Summarizing our discussion, we outline the following 

algorithm: 

 

Predictor-corrector algorithm (PCIPA) 

Input: Accuracy parameter ε > 0; Barrier update 

parameter -1< Ө< 0; Threshold parameter τ > 0; 

Initial forcing factor γ = 1-1/2n. 

Begin 

the initial point (x
0
,y

0
,s

0
) satisfies IPC and δ(x

0
,s

0
;µ

0
) < τ; 

whilex
T
s ≥ ε do 

predictor step: 

solve system (4),(∆x
p
,∆y

p
 ,∆s

p
):=(∆x, ∆y ,∆s), 

   (x,y,s):= (x
p
,y

p
 ,s

p
):=(x, y ,s)+ (∆x

p
,∆y

p
 ,∆s

p
); 

   µ-update:µ
p
:=(x

p
)

T
s

p
/n, µ

^
= (1-Ө)µ; 

corrector step: 

while δ(x
0
,s

0
;µ

0
) ≥ τ do 

compute the dynamical forcing factor  

                    γ=1-  ( 2/n)δ
2
, 

solve system (5) with γµ
^
,  

       (∆x
c
,∆y

c
 ,∆s

c
):=(∆x,  ∆y ,∆s), 

       (x,y,s):= (x
c
,y

c
 ,s

c
):=(x, y ,s)+ (∆x

c
,∆y

c
,∆s

c
); 

end while 

end while 

end 

 

3.  NUMERICAL RESULTS 

 We test the algorithm in this section to show its 

efficiency. The code is written MATLAB. All of 6 exams 

are selected from Maros and Meszaros's QP test problem 

set  [3] . 

     The first part in Table 1 report the result of standard 

predictor-corrector methods. In the table Iter denotes the 

number of iteration. The number of equation-solving is 

denote by Equa, the second part reports the result of the 

algorithm in this paper, where Total Inner denotes the sum 

of all inner iteration and Outer IT denotes the number of 

outer iterations. For this code we place τ = 1/4,Ө =-

1/8√n,γ=1-1/2n,x
0 

= y
0 

= s
0
 =e ,where e is vector all-

one,ε=1e-5,µ=x
T
s/n. 

 

 

 

TABLE 1: NUMERICAL RESULT 

 

                        Standard Multiple-correction  probm   n      

iterEqua     outer IT   Total 

CVXQP1 50  100  54     18        18           36 

DUAL1      1    85   53   106         9            18     

HS051        3     5    39    78         14           28 

HS035        1    3     31    62          9            20 

HS076        3    4    31     62        26            12 

HS021        1     2    37     74         15            31 
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فازی ویژه مقدار سیستم ی بودن معادل برای کاف و الزم شرایط
دوم درجه خط ریزی برنامه مساله ی با یافته تعمیم

madib@znu.ac.ir زنجان، اه دانش ، �ریاض گروه علم هيأت عضو ، ادیب مجید

alisan١٧۴٢۵@gmail.com زنجان، اه دانش ، ریاض دکتری دانشجوی ،* گر صنعت علیرضا

الهیجان آزاد اه دانش �ریاض دکتری نوری،دانشجو زهرا

این در اصل ایده کند. م ایفا علوم های شاخه از بسیاری در را مهم بسیار نقش یافته تعمیم ویژه مقدار مساله یده: چ
بهینه مساله ی با فازی، ویژه بردار با یافته تعمیم ویژه مقدار مساله سازی معادل برای کاف و الرم شرایط تعیین مقاله

است. دوم درجه سازی

. دوم درجه سازی بهینه مساله فاری؛ ویژه بردار یافته؛ تعمیم ویژه بردار و ویژه مقدار کلیدی: کلمات

مقدمه

ی یافتن (A,B) یافته تعمیم فازی ویژه مقدار مساله
طوری به است x̃ فازی صفر غیر بردار ی و λ الر اس

که
Ax̃ = λBx̃, (۱)

متقارن و حقیق n × n های ماتریس B و A آن در که
غیر بردار است. نامنف و مثبت معین Bنیمه و هستند
ویژه مقدار متناظر (۱) سیستم فازی ویژه بردار را x صفر

نامیم. م λ

مفاهیم و تعاریف

فازی مجموعه ی فازی، عدد ی .١ تعریف
داشته را زیر شرایط که باشد م Ũ : R → I = [۰,۱]

باشد

باشد. باال پیوسته نیمه Ũ(١)
.Ũ(x) = ۰ باشیم ,c]داشته d] بازه (٢)خارج

دارای که باشد داشته وجود b و a حقیق عدد (٣)دو
باشد: زیر شرایط

باشد. صعودی نوا ی طور به [c, a] بر Ũ(x) (الف)
باشد. نزول نوا ی طور به [b, d] بر Ũ(x) (ب)

توابع از مرتبی زوج ،Ũفازی عدد ی .٢ تعریف
زیر شرایط دارای است،که ۰ ≤ r ≤ ۱، (U(r), U(r))

باشد:
روی نزول غیر و کراندار پیوسته چپ از (١)U(r)تابع

باشد. [۰,۱] بازه
صعودی غیر و کراندار پیوسته چپ از (٢)U(r)تابع

باشد. [۰,۱] بازه روی
باشد. U(r) ≤ U(r)،۰ ≤ r ≤ ۱ هر (٣)برای

نمایش زیر بصورت میتوان را معادالت(١) دستگاه
١

191



داد:
λΣn

j=۱bijxj = Σn
j=۱aijxj

λΣn
j=۱bijxj = Σn

j=۱aijxj , i = ۱,۲, ..., n

افراز نیز زیر بصورت توان م را فوق تابع خط دستگاه
کرد:

λ

 B ۰

۰ B

 x

−x

 =

 S۱ S۲

S۲ S۱

 x

−x


, λ ≥ ۰

λ

 ۰ −B

−B ۰

 x

−x

 =

 S۱ S۲

S۲ S۱

 x

−x


, λ < ۰

آن در که
x = (x۱, · · · , xn,−x۱, · · · ,−xn) = (xT ,−xT )T

زیر صورت Sبه =

 S۱ S۲

S۲ S۱

 ماتریس های مولفه و

شود: م تعریف

aij > ۰ ⇒ sij = si+n,j+n = aij

aij < ۰ ⇒ si+n,j = si,j+n = −aij

Aماتریس نامنف های مولفه شامل n×n ماتریس S۱ که
n × n ماتریس ی S۲و است صفر عناصرش مابق و
شده یل ماتریسAتش منف عناصر مطلق قدر از استکه
.|A| = S۱ + S۲ و A = S۱ − S۲ داریم بوضوح و است

مساله تعریف

x̃موجود صفر غیر فازی بردار و λ حقیق عدد اگر قضیه:
مقدار کند،وλی ارضا را (۱) سیستم ه بطوری باشد
آنگاه نباشد (|A|, B) ویژه مقدار ول باشد (A,B) ویژه

.x̃ ∈ Rn

(−A,B) از یافته تعمیم ویژه مقدار مینیمم آنجاکه از
در است،لذا (A,B) از یافته تعمیم ویژه مقدار ماکزیمم
یافته تعمیم ویژه مقدار مینیمم یافتن به تنها ما قسمت این
آن یافته تعمیم فازی ویژه بردار متناظر بطور و (A,B)

کنیم. م توجه

ی جواب که کنیم م ارایه را شرایط زیر قضیه در
درجه سازی بهینه مساله ی با فازی ویژه مقدار مساله

گردد. معادل دوم
صفر غیر فازی ویژه بردار ی x̃ که کنید فرض قضیه:
مینیمم یافته تعمیم ویژه مقدار با متناظر (١) سیستم برای
این نباشد.در (|A|, B) ویژه مقدار ول باشد (A,B)

مینیمم ی x̃ که طوری به دارد وجود cثابت صورتعدد
باشد. م زیر دوم درجه مساله برای موضع

min x̃T (A− cB)x̃ s.t. x̃TBx̃ < ۱.

است. برقرار نیز قضیه عکس عالوه به
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ها باید به گردد؛ بنابراین سازمانی رقابت میها باعث حذف آنها از عرصهدر دنیای رقابتی امروز کوچكترین اشتباه سازمان چکیده:

از جدیدترین ابزارهای کنترل دنبال راهی برای بدست آوردن رضایت مشتری و حفظ مزیت رقابتی خود باشند. شش سیگما یكی 

های زیادی بكار گرفته شده و نتایج مطلوبی به بار آورده است. از این رو کیفیت در جهت حفظ رضایت مشتری است که توسط سازمان

 های مخابراتی استان سیستان و بلوچستان مورد سنجش وآن شدیم که تأثیر اجرای رویكرد شش سیگما را بر رقابت پذیری شرکتبر

ها و از روش آماری رگرسیون چندگانه برای تجزیه و تحلیل پژوهش قرار دهیم. در این تحقیبق از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری داده

ی اجرای پروژه و دنبال کردن آنها استفاده شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که برخی از اصول اجرایی شش سیگما، شامل شیوه

مدت، مدت و بلندهای در دسترس، توجه به اهداف کوتاهها با استفاده از دادهروی منابع بنیادی، تحلیل دادهنتایج، سرمایه گذاری 

همسویی پروژه با استراتژی کسب و کار شرکت، مطابقت با سیستم مدیریت دانش و بكارگیری ابزار شش سیگما، تأثیر معنی داری بر 

 رقابت پذیری دارند.

 

رمدیریت دانش، تأثیر پذیری ،مدیریت کیفیت، شش سیگما، رقابت پذی کلمات کلیدی:
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 نتیجه گیری و پیشنهادات

های صنعتی و خدماتی را در دنیای متحول کنونی، سازمان

دریایی از تالطم و رقابت قرار داده است.  سازمانی می تواند از 

ی رقابت در امان باشد که سهمگین خروج از صحنهامواج 

تولیدات خود را با نیاز جامعه، تغییرات به وجود آمده و 

تقاضای مشتریان متناسب سازد. نتایج این تحقیق نشان داد 

که شش سیگما به عنوان یک رویكرد سیستماتیک و آماری 

در ها تأثیر گذاشته و آنها را می تواند بر رقابت پذیری سازمان

 رسیدن به مزیت رقابتی پایدار یاری رساند.

در این تحقیق به بررسی تأثیر اجرای رویكرد شش سیگما بر 

رقابت پذیری پرداخته شد، اما برای اکتشاف تمام ابعاد این 

ی نوظهور به کار بیشتری نیاز است. از این رو پدیده

 پیشنهاداتی به شرح ذیل برای تحقیقات آتی ارائه می گردد:

 بررسی تأثیر عملكرد مدیران در اجرای رویكرد شش سیگما 

 ی سازمان بر اجرای شش سیگما بررسی تأثیر اندازه 

 ها های شش سیگما بر کارایی سازمانتأثیر اجرای پروژه 

 های شش سیگما در صنایع مختلفتأثیر اجرای پروژه 
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Abstract: Hubs are facilities with many applications in the networks containing lots of origin and 

destination nodes. Hubs help to the economies of scale in transportation networks as well as 

considerable reduction in the number of required links. In this paper, we study hub maximal covering 

as one of the subcategories of the hub location problems. We propose new mathematical formulations 

for both the single and multiple allocation cases. The proposed model and its linearized version 

outclass the existing models in terms of the number of variables and constraints. Furthermore, the 

experimental results confirm a better performance of the proposed linear model according to the 

computation time and solution quality. Finally, we use the proposed model to design a hub network for 

the domestic flights of HOMA airlines.  

Keywords: Facility location; Hub maximal covering problem; Mathematical modeling. 

1.  INTRODUCTION 

O’Kelly initially introduced Hub location problem [1]. 

Hub maximal covering problem (HMCP) is one of the 

subcategories of hub location problem aimed at 

maximizing the utility of covered nodes by locating a 

predetermined number of hubs. To the best of our 

knowledge, there are two mathematical formulations for 

the HMCP in the literature; i.e., Campbell [2] and Karimi 

and Bashiri [3]. In this paper, we propose a new 

mathematical formulation for the HMCP. 

2.  PROPOSED MATHEMATICAL MODEL 

Let N= {1,…, n} be the set of origin and destination 

(O/D) nodes. Indices i, j show the origins and destinations 

and k, l show the hub nodes. Each O/D pair may be 

connected via the hub nodes. It is assumed that the hub 

network is complete. An O/D pair can be connected via 

the hubs k, l only if the total transport time on this path is 

less than a given threshold (T). The set of parameters and 

variables are: (1) α: discount factor for the transport time 

between the hub nodes, (2) wij: utility of covering O/D 

pair i, j, (3) T: maximum allowable transport time for 

covering an O/D pair, (4) P: number of established hubs, 

(5) tij: transport time between nodes i, j, (6) yij: a binary 

variable which is 1 if both i, j are connected to the hub 

network, (7) xik: a binary variable which is 1 if node i is 

connected to hub k. 

A. Single allocation HMCP 

   
ij ik lj

i j k l

Max w x x   (1) 

             i,k
ik kk

x x    (2) 

 1          i
ikk

x     (3) 

 
kkk

x P   (4) 

 (C )     i,j,k,l
ik kl lj ik jl

C C x x T      (5) 

  0,1
ik

x    (6) 

In the proposed model, (1) is the objective function which 

maximizes the utility of covered nodes. Constraint (2) 

guaranties that non-hub nodes only are connected to the 

hub nodes. Constraint (3) assures that a non-hub node is 

connected to only a single hub. Equation (4) guaranties 

that P number of hubs are established. Considering 

constraint (5), O/D pair i, j may be connected via hubs k, l 

only if total transport times on the path is less than T. 

To linearize the objective function, binary variable yij 

and constraints (7) and (8) are added to the model.  

 2        i,j
ij ik jlk l

y x x      (7) 

  0,1         i,j
ij

y     (8) 

In constraint (7), if both i, j are connected to the hub 

network, upper bound for variable yij is 1; otherwise, this 

variable is forced to be 0. So, the objective function can 

be written similar to (9): 

 
ij iji j

Max w y    (9) 

Theorem. Linear constraint (10) can be used instead of 

nonlinear constraint (5). 
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TABLE1. COMPUTATIONAL RESULTS (SINGLE ALLOCATION) 

Problem size Hub 
Proposed linear model Model [3] 

Gap (%) Computation time (Sec) Gap (%) Computation time (Sec) 

10 
3 0 0.323 0 0.332 

1,6 0 0.362 0 0.405 

20 
3 0.063 2.767 0.091 2.872 

1,3 0.096 3.464 0.098 4.016 

30 
26 0 12.729 0.057 17.619 

7,26 0.092 16.632 0.099 24.616 

35 
20 0.089 26.636 0.099 33.887 

10,34 0 28.742 0.096 31.030 

Proof. There are four possible cases for the binary 

variables xik, xjl. (a) xik = xjl =0: constraint (5) changes to 

0≤T and constraint (10) changes to (–1)(cik + αckl +clj) ≤ T, 

both of them are obvious. (b) xik =0, xjl =1: both equations 

change to 0 ≤ T. (c) xik =1, xjl =0: this case is similar to 

(b). (d) xik = xjl =1: both of the equations change to (cik + 

αckl +clj) ≤ T . Since the two constraints work similarly in 

all possible cases, we can use them interchangeably. 

Notably, the proposed nonlinear model consists of n
2
 

variables and n
4
 + n

2
 + n +1 constraints while the linearized 

one has 2n
2
 variables and n

4
 + 2n

2
 + n +1 constraints. The 

model [2] has n
4
 +n variables and 2n

4
 + n

2
 +1 constraints 

and the model [3] has 2n
2
 + n variables and n

4
 + 2n

2
 + n +1 

constraints. It is obvious that nonlinear model has minimum 

number of variables and constraints. Also the proposed linear 

model has fewer variables than the existing models and in the 

case of constraints, it is the same as the model [3] and better 

than [2]. 

B. Multiple allocation HMCP 

If non-hub nodes are allowed connecting to more than 

one hub, the problem is called multiple allocations. In this 

case, we substitute constraints (3) and (7) with (11)-(12). 

        i,j
ij ikk

y x    (11) 

         i,j
ij jll

y x    (12) 

Accordingly, upper bound for variable yij will be 1, only if 

both the origin and destination nodes are connected to the 

hub network. The proposed linear model has 2n
2
 variables 

and n
4
 + 3n

2
 +1 constraints. The model in [2] has n

4
 +n

2
 

+1 variables and 2n
4
 +1 constraints and the model in [3] 

has 2n
2
 +n variables and n

4
 + 2n

2 
+ n +1 constraints. 

Consequently, the proposed model has minimum number 

of variables, fewer constraints than [2]; but, more 

constraints than [3]. 

3.  COMPUTATIONAL RESULTS 

To analyze the performance of the proposed linear model, 

some numerical examples are extracted from the Turkish 

data set. We have 10, 20, 30, 35 nodes and the number of 

established hubs are 1 and 2 and discount factor α is 0.5. We 

use GAMS 22.2 with CPLEX to solve the experimental 

problems. Table 1 compares performance of the proposed 

single allocation HMCP in terms of the computation time and 

relative gap with the model by Karimi and Bashiri [3]. In all 

of the experimental problems in Table 1, the relative gap 

for the proposed model is less than the model [3] so that 

the average relative gap for the proposed model is 0.042 

whereas the one for [3] is 0.067. Also, for all experimental 

problems, the computation time for the proposed model is 

less than [3]. Similar experiments for the multiple 

allocation HMCP showed that the average relative gap for 

the proposed model is 0.021 while the one for model [3] is 

0.065. Also, the computation time in all experiments is 

less than [3]. 

4.  A CASE STUDY 

One of the most important applications of hub location 

problems is in air transportation networks. So, we used the 

proposed model to design a hub network for domestic 

flights of HOMA airlines consisting of 61 flight paths in 28 

airports. The average weekly passenger in each path is 

defined as the utility of covering the path. Considering the 

smallest flight range in HOMA’s fleet, belonging to Fokker 

100, covering threshold (T) is set to 1550 Km’s. We solved 

the problem with one and two hubs using the proposed 

model. When one hub is established, Mashhad is the hub 

(We have 27 flight paths in the network). When two hubs 

are established, Mashhad and Uremia are the hubs. Similar 

to the one hub case, all the cities are connected to the hub 

network and the designed network has 27 flight paths.   

5.  CONCLUSION 

In this paper, nonlinear model with linearized versions 

for single and multiple allocations hub maximal covering 

problems are proposed. The proposed models are more 

efficient than existing ones in terms of the number of 

variables and constraints. Experimental results confirmed 

that the proposed model has a smaller relative gap and 

computation time than the other existing models in the 

literature. Furthermore, we designed a hub network for 

domestic flights of HOMA airlines with one and two hubs 

using the proposed model. Notably, the designed network 

causes to decrease the number of flight paths from 61 to 27. 
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 1 ارائه دهنده*

 (RTSچکیده مقاله بازده به مقیاس ترکیبی)تخمین 

 P_nankali68@yahoo.com،، دانشگاه علم و صنعتدانشجوی کارشناسی ارشد ،*پریسا نانکلی

 e.hajinezhad@gmail.com، دانشجوی دکتری، دانشگاه علم و صنعت، نژادانسیه حاجی

 mralirez@iust.ac.irمحمدرضا علیرضایی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت، 

 احتیاج به فرض تناسب کامل بین(CRS) ت های بازده به مقیاس ثابها، استفاده از مدلدر تحلیل پوششی داده چکیده:

در ها وجود داشته باشد. ها و خروجیای از ورودیها دارد. و ممکن است چنین تناسبی بین زیرمجموعهخروجیها و ورودی

. شود دارند، استفاده میVRSنسبت به مدل های   تفکیک پذیری بهتری، که (HRS)های بازده به مقیاس ترکیبیاز مدلنتیجه 

؛ به این بازده به مقیاس جامعه تعیین گرددکاوی(  )دادهها  در داده ستخراج اطالعات موجودشود با ا تالش میدر این مقاله 

گیرنده در دو بخش بازده به  گذرنده از واحدهای تصمیم CCRو  BCCهای  منظور، میانگین زوایای موجود میان ابرصفحه

 شود. می ارایه HRS برای مدل مثال عددی گیرند. کاهشی مورد بررسی قرار میمقیاس افزایشی و نیز 

 تحلیل پوششی داده ها. بازده به مقیاس. داده کاوی کلمات کلیدی:

  مقدمه .1

ها فرض تناسب بین ورودی (DEA)در تحلیل پوششی داده ها 

باشد که کدام های تعیین کننده می، یکی از وسیلههاوخروجی

. ]2;1[ ، اساسی است.های استفاده شده برای تحلیلمدل یک از

 و همکاران که توسط چارنز (CRS)ل بازده به مقیاس ثابت  مد

ها و کند که تناسب کامل بین ورودیارائه شد، فرض می ]3[

که  (VRS)مدل بازده به مقیاس متغیر خروجی ها برقرار است.

فظ نوع از تناسب را ح ارائه شد، این ]4[ توسط بنکر و همکاران

 ترکیبیی بازده به مقیاس ژنمی کند. در این مقاله تکنولو

(HRS) ]5[ ی بین ورودیکه بر اساس فرض تناسب دو طرفه-

ها نمی ها و خروجیی ورودیهاست و شامل بقیهها و خروجی

شود، شرح داده شده است. کاری که انجام شده به این صورت 

کاوی برای  رائه روشی مبتنی بر دادهدر این مقاله به ااست که 

تا بتوانیم قبل از استفاده از  .پردازیم جامعه می RTSشناسایی 

های متناسب را های متناسب و خروجی،  ورودیHRSمدل 

های آماری در  مزیت این روش نسبت به روش شناسایی کنیم.

این است که به هیچ فرضی )مانند نرمال بودن( برای تعیین 

RTS .نیاز ندارد 

  HRSمروری بر مدل  .2

ها به صورت زیر در ها و خروجیهای متناسب از ورودیمجموعه

 نظر گرفته میشود: 

                       
به     و   مانند     و    هایجایی که زیر مجموعه

هایی از زیر خروجی صورت دو طرفه جدا ازهم هستند.

اسب در متن   ی هایی از زیر مجموعهبا ورودی   ی مجموعه

-و ورودی    ی های مجموعهنظر گرفته شده اند. خروجی

 در نتیجه باشند.تناسب نمی جزء این    هایی از 

αبرای به طور قرار دادی به صورت                 

 زیر تعریف می شود:

  
  {

             

                    
  

  {
              

                          

 داریم:      و برای 

       
  {

             

                      
  {

              

                                                           

 به صورت زیر است :   HRSمدل 

      
          ̅   ̂   ̂      

             ̅   ̅   ̅     

           ∑      
             

                                                          

 RTSمین تخ .3

ها که تخمینی از تابع  مرز کارایی حاصل از تحلیل پوششی داده

تولید جامعه است، به نوعی بیانگر رفتار کلیت جامعه تحت 

های یک جامعه DMU، (a)قسمت  1در نمودار  بررسی است.

در حالت دو ورودی و سه خروجی برای ورودی اول و خروجی 

تغییرات در این نمودار سرعت اول نشان داده شده است. 

طور  همین است. CRSثابت است، لذا جامعه   و ورودی  خروجی

، در بخش انتهایی نمودار سرعت (b)قسمت  1در نمودار 

 DRSها است، لذا جامعه  ها کمتر از ورودی افزایش خروجی

در ادامه با استفاده از این دیدگاه روشی برای  تعیین  است.

RTS .جامعه ارائه می دهیم 

197

mailto:mralirez@iust.ac.ir


 
 

 2 

 

 CRSدر حالت  خروجی اول -، ورودی اول1حالت  (a)  1نمودار

(b) حالت درخروجی سوم  –، ورودی دوم 3حالت DRS 

 

(b) 3حالت                                                    (a) 1حالت 

 روش:

آن چه به منظور شناسایی رفتار کلی جامعه مورد بررسی قرار 

باشد؛ به  ها میDMUهای گذرنده از  گیرد، زوایای ابرصفحه می

ه متناظر محاسب BCCو  CCRهای  این ترتیب که ابرصفحه

بخش  مجموعه امکان تولید را به سه BCCشود، ابرصفحه  می

IRS ،CRS  وDRS از کند. سپس با استفاده  تقسیم می

ده از هر گذرن BCCهای  ، ابرصفحه[6]تکنیک الیرینگ 

DMU اکنون در دو بخش  شود. در هر الیه محاسبه میIRS 

 DMUای( گذرنده از هر  )الیه BCC، زاویه ابرصفحه DRSو 

شود. میاتگین زوایا در دو بخش  محاسبه می CCRبا ابرصفحه 

IRS  وDRS هرچه زاویه  بیانگر رفتار کلی جامعه است؛

به عنوان دورتر است.  CRSمیانگین بزرگتر باشد، جامعه از 

، نشان دهنده آن است که DRSدرجه در  22مثال زاویه 

 دارد. DRSجامعه رفتار 

 :HRSای ه اعمال روش در مدل .4

روشی که در باال شرح داده شد، در اینجا برای تعیین تناسب 

به صورت یک ورودی به یک – هاها و خروجیبین ورودی

 کنیم.استفاده می -خروجی

در  DMUتا   100یک نمونه دو ورودی و سه خروجی را با 

فرض بر آن است که تغییرات خروجی اول و نظر می گیریم. 

دوم متناسب با ورودی اول و تغییرات خروجی سوم متناسب با 

یه در جدول زیر میانگین زوایا در بازده ورودی دوم است. لذا 

 شده است.های نزولی و صعودی برای این حاالت ارائه  مقیاس
                          حالت های مختلف برای ایزوا انهیم و نیانگیم 1جدول 
                              IRS                     DRS  

 میانگین       میانه     .                   میانگین       میانه  
  5.1 4.4             1حالت 

 4.3 8.8 8 12.5 2حالت 

 16.4 18 2 2 3حالت 

: ورودی 3خروجی دوم  حالت-اول: ورودی 2خروجی اول  حالت-: ورودی اول1حالت

 خروجی سوم-دوم

توان  (، می1)جدول  1حالت  DRSمقدار زاویه اگرچه از 

مقیاس نمونه اندکی نزولی است، اما با دریافت بازده به 

توان بازده به مقیاس را ثابت در نظر  پوشی از آن می  چشم

بیانگر آن  IRS، زاویه ناحیه 2حالت گرفت. در رابطه با نتایج 

است که بازده به مقیاس جامعه اندکی صعودی است، اگرچه 

دهنده آن است که میانگین تحت  مقدار کوچک میانه نشان

توان  ت. بنابراین میعدادی داده پرت، افزایش یافته استاثیر ت

در نظر گرفت. افزون بر این، زاویه  CRSرا  2جامعه حالت 

DRS  به خوبی بیانگر بازده به مقیاس نزولی جامعه  3حالت

 است. 

فرض تناسب بین ورودی اول و خروجی اول و دوم برقرار  پس

بی برقرار است و بین ورودی دوم و خروجی سوم چنین تناس

ها از مدل DMUنیست  و درنتیجه برای تعیین کارایی این 

HRS کنیم. چون فرض بین ورودی دوم و خروجی استفاده می

از      ∑به جای  HRSاست در مدل  DRSسوم 
 کنیم.استفاده می     ∑

 . نتیجه 5

انجام شد که بخاطر تفکیک  HRSدر این مقاله مروری بر مدل 

مورد استفاده قرار می  VRSهای به مدلپذیری بهتر نسبت 

گیرد. همچنین ساختار روشی را ارائه نمودیم که با استخراج 

 RTSاطالعات موجود در داده ها)ورودی ها و خروجی ها( 
جامعه را روی  RTSکند. و روش تعیین جامعه را تعیین می

بکار بردیم.  نتایج عددی نشان   HRSنمونه ای برای مدل های 

باشد که از جامعه می RTSدهنده موفقیت روش در شناسایی 

 نظر کارشناس بهتر است.
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در فرآیند تولید  پاراتولوئیک کربوکسی بنزآلدئیدو اسید -4پیش بینی غلظت 

 پتروشیمی شهید تندگویان فاز یک اسید ترفنالیک

 کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ماهشهر،*نعمت اهلل جعفری
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 ، عضو هيأت علمي گروه مهندسی برق، دانشگاه شهيد چمران،دکتر سعیداله مرتضوی

MORTAZAVI_S@scu.ac.ir 
 

 :چکیده

تالیک و مصرف آن جهت فپارتولوئیک یکی از مهمترین پارامترهای تولید اسید تر دکربوکسی بنروآلدئید و اسی 4مادة غلظت پیش بینی 

مستلزم صرف هزینه های زیاد در واحد خالص سازی  این موادت( می باشد که کاهش غلظت الصنایع تولید پلی استر ) پلی اتیلن ترفنا

 تولیدی می شود. کیفیت پلی استر باعث کاهشاین ناخالصی ها اسید ترفتالیک می باشد و همچنین افزایش غلظت 

 ,اسید ترفتالیک بدلیل پیچیدگی های واکنش ها و همچنین وجود پارامترهای بسیار زیاد موثر بر غلظت ناخالصی  ددر فرآیند تولی

 بسیار پیچیده و وقت گیر می باشد. ،مدل سازی راکتور اکسیداسیون معمول روش  پیش بینی ناخالصی به

 است. شدهاستفاده ذکر ال فوق غلظت ناخالصی محاسبهجهت  شبکه عصبی مصنوعی در این تحقیق از روش نوین محاسبات 

( می باشد که جهت MLPیکی از پرکاربردترین مدل شبکه عصبی مصنوعی مدل شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چند الیه ای ) 

% 10نتایج حاصل از آن با داده های واقعی سازگاری خوبی و خطای در حد  .پیش بینی ناخالصی های ذکر شده بکار گرفته شده است 

راکتور اکسیداسیون  کاتالیست در جریان خوراک atomic ratioگردید که در وضعیتی که  صرا ایجاد کرده است همچنین مشخ

 باشد حداقل غلظت ناخالصی تولید می شود.0.6~0.5 پارازایلن در محدوده 

  MATLABبینی غلظت ناخالصی های موجود اسید ترفتالیک از امکانات و توابع موجود در محیط نرم افزار جهت مدل کردن پیش 

مقادیر اندازه گیری شده در واحد صنعتی تولید ترفتالیک اسید محاسبه شده و  مقادیر،مدل بدست آمده  با بهره گرفته شده و سپس

 .مورد بررسی قرار گرفت

خطای  %11و  CBA-4برای   %0.8814حدوداً  می تواند با لونبرگ مدل پیشنهاد شده –پس از آموزش شبکه به روش مارکوارت 

پتروشیمی شهید  یک فاز CTAناخالصی های موجود در پور در اسید ترفتالیک واحد صنعتی   p-toluic acidمحاسباتی برای 

 تندگویان را پیش بینی می کند.

 .(MLP،  شبکه عصبی چند الیه ای پرسپترون ) اسید پاراتولئیک کربوکسی بنزآلدئید ،-4(، PTA: اسید ترفتالیک ) کلمات کلیدی

 

 مقدمه : -1

( یکی از فراوان ترین مواد شیمیایی TAاسید ترفتالیک ) 

بصورت تجاری بواسطه  انتخابی،بدست آمده از اکسیداسیون 

( با استفاده از یک PXاکسیداسیون ) دو اکسیژنی ( پارازایلن ) 

تشدیدکننده کاتالیزوری  و  منگنز ،ترکیب کاتالیستی کبالت 

در محیط واسطه ای اسید استیک ) حالل( در  دمانند برمی

)در پتروشیمی  barg 16و فشار  199   101℃دمای 

 تندگویان ( تولید می شود.

جهت بهینه سازی این فرآیند همواره سه اصل زیر بطور مداوم 

 باید مد نظر قرار گیرد .

    و  CO( کاهش و حذف اکسیداسیون اسید استیک به 1

  ̅ B( بهینه سازی غلظت یون 1 

( و CBA-4کربوکسی بنز آلدئید ) -4( کاهش یا حذف 3

 ( خامTA( و دیگر ناخالصی ها از ) P-tolئیک اسید ) لپاراتو

درک بهتر خواص  فوق الذکرفرآیندی  بهینه سازیبرای 

راک ورودی به خوشیمیایی کاتالیست و همچنین ترکیبات 

جهت تخمین ناخالصی  در این راستا د.راکتور ضروری می باش

های که باعث بهینه سازی فرآیند تولید ترفنالینک اسید می 

با  مصنوعی با استفاده از محاسبات شبکه عصبی میتوان شود

 نوع این .و همچنینتخمین زد راناخالصی هاخطای کم 

 .دنند به روز رسانی شونمحاسبات به طور هوشمندانه ای می توا

 :1شبکه های عصبی مصنوعی -2

                                                           
1
 Artificial Neural Networks (ANNs) 
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در سالهای اخیر محاسبات مهندسی بر مبنای هوش مصنوعی 

محاسبات سنتی علمی شده بسیار گسترش یافته و جایگزین 

 است

شبکه عصبی مصنوعی یکی از محبوبترین روش های محاسبات 

هوش مصنوعی می باشد که در آن از مدل ریاضی مغز انسان به 

 صورت ساده بعنوان یک سیستم استفاده شده است.

سیستم شبکه عصبی مصنوعی وقتی که متشکل از سه الیه با 

م پردازش عظیم توزیع تعداد محدود نرون می باشد یک سیست

موازی اطالعات را تشکیل می دهد که قادر است رفتارت تقریباً 

 تمامی انواع توابع غیرخطی پیچیده را مدل سازی کند.

 
شبکه عصبی پیشخور سه الیه ) دموث و بیل،  -( 1) شکل

2222) 

 : گیری نتیجه -3

 در این تحقیق نتایج زیر حاصل گردید.

 قرار زیر می باشد شبکه طراحی شده شامل سه الیه بهالف(

 الیه ورودی دارای هفت نرون -1

 الیه پنهان بیست و هفت نرون -1

 الیه خروجی دارای دو نرون می باشد -3

 ,Purlinتوابع فعال سازی این شبکه به ترتیب  -4

Logsig ,tansig   
الیه ها در ادامه آورده شده  بایاسو  ماتریس وزن -5

 است.

لونبرگ مدل پیشنهاد –پس از آموزش شبکه به روش مارکوارت 

 %11و  CBA-4برای   %0.8814حدوداً  می تواند با شده 

ناخالصی های موجود   p-toluic acidخطای محاسباتی برای 

 یک فاز CTAدر پور در اسید ترفتالیک واحد صنعتی 

 هید تندگویان را پیش بینی می کند.پتروشیمی ش

 

از بررسی کلیه نتایج آزمایشی مشخص شد که در  ب(

Atomic ratio  50.55و بخصوص در مقدار  0,0تا  0.5های 

و پودر p-toLic Acidو  CBA-4کمترین مقدار ناخالصی 

 .اسید ترفنالیک خواهیم داشت
Ato (:5معادله

mic ratio =Ar= [B     [      [      

 : منابع -4
مرکز  "مبانی شبکه های عصبی ) هوش محاسباتی( " -1

 – 1نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر، چاپ هفت، جلد 

 1330دکتر محمد باقر منها ج 

 تندگویان شهید پتروشیمی شرکت از دریافتی مدارک -2

 ترفتالیک اسید تولید 2 و 1 فاز به مربوط

ترجمه دکتر محمد  ”آشنایی با شبکه های عصبی" -3

البرزی، انتشارات دانشگاه صنعتی شریف چاپ دوم 

 اربیل چکسون -1333

4- yan x.,''D.ta mining Macro kinetic 
approach based on AND application to 
model industrial oxidation of p-xyLene 
to terephthalic acid,'' Chem. Eng 
.Sci.VoL .62(2007) 

5- Demuth, H., Beale, M.2000.Neural Net 
work Tool box User, s. Quid, Copy right 
1992-2002,By The Math Works, Inc, 
Version 4 

6- Wikipedia website,” 
http//en.wikipedia.org/” 

7- Alberto Cincotti, Roberto OrruÁ , 
Giacomo Cao"Kinetics and related 
engineering aspects of catalytic 
liquid-phase oxidation of p-xylene to 
terephthalic acid" ,Catalysis Today 
52 (1999) 

8- Cheng Y., Li X., Wang L., Wang Q., 
“Optimum ratio of Co/Mn in the 
liquid-phase catalytic oxidation of p-
xylene to terephthalic acid”, Ind. Eng. 
Chem. Res. Vol. 45 (2006)4156-4162 
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  صحیح آمیخته مسایل برنامه ریزی موازنه امکانپذیری برایروش  تعمیم

 m.khorrami@sutech.ac.ir ،ریاضی، دانشگاه صنعتی شيراز گروه عضو هيأت علمی ،مصطفی خرمی زاده

  z.rakhshandehroo@sutech.ac.ir،دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شيراز،*زهرا رخشنده رو                

ارایه شده است آميخته در سال های اخير روشی موثر برای یافتن یک جواب شدنی برای مسایل برنامه ریزی صحيح  چکیده:

نتایج محاسباتی نشان می دهند که روش ارایه شده بيشتر برای مسایل برنامه که روش موازنه امکانپذیری ناميده می شود. 

د، ولی در مورد مسایل برنامه ریزی صحيح آميخته در حالت کلی ریزی صحيح آميخته با متغيرهای دودویی موثر می باش

عات هر تکرار به منظور تنظيم تطبيقی در اینجا روندی برای رفتار با متغير های مساله و بهره جوی از اطال کارایی الزم را ندارد.

ریزی دودویی و صحيح آميخته در حالت  الگوریتمی موثر برای هر دو حالت مسایل برنامه پارامتر های مساله ارایه می دهيم تا 

  در پایان با ارایه نتایج عددی کارایی روش حاصل را مورد مقایسه و ارزیابی قرار می دهيم.. کلی حاصل شود

 روش موازنه امکان پذیری روش ابتکاری،  صحيح آميخته، روش شاخه و برش، مساله برنامه ریزی کلمات کلیدی:

                                                           

 *ارائه دهنده
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 2 

 

 مقدمه .1

 زیهر  صهورت  بهه صحيح آميختهه  خطی یک مساله برنامه ریزی 

تعریف می شود:
  

  )( , , ,| min MIPIjZjxuxlbAxxTc  

یک مساله برنامهه ریهزی خطهی صهحيح      برخی از روشهای حل

 آميخته، روش صفحات برشهی، روش برنامهه ریهزی پویها، روش    

د کهه در اینجها بهه    نشاخه و کران و روش شاخه و برش می باش

بهرای   دازیم. یافتن یک جواب شدنی روش شاخه و برش می پر

باعه  کهاهگ گهره ههای درخهت       هر زیر مسهاله در ایهن روش  

باال رفتن کارایی روش شهاخه و بهرش مهی    جستجو و در نتيجه 

یک روش ابتکاری که با هدف یافتن جواب شهدنی ننهين    شود.

کهه   مساله ای طراحی شده روش موازنهه امکهان پهذیری اسهت    

بيشتر برای مسایل برنامه ریزی صهحيح آميختهه بها متغيرههای     

ارایهه مهی دههيم تها       افتی. در ادامه رهيه دودویی موثر می باشد

روش  بههرای  مسههایل برنامههه ریههزی  صههحيح آميختههه نيههز بههه 

 الگوریتمی موثر تبدیل شود.

 

 پذیری موازنه امکان معرفی روش .2

 را  (MIP)از مساله  (LP)ابتدا سست سازی برنامه ریزی خطی

بهه   xبا یکی از روش های موثر موجود حل می کنيم. جهواب  

. بهه دسهت آیهد    ~xدست آمده را گرد می کنيم تا بردار صحيح 

نقطه ای با کمترین فاصهله نسهبت بهه     xبرای به هنگام سازی

x~  را در فضای شدنی مساله(LP) تکرار  می یابيم و این روند 

 

 

یکهی  ؛ می شود. این روش دو دنباله از نقاط را توليهد مهی کنهد   

و صهد  مهی کننهد     (LP)کهه در نها مسهاوی ههای      xنقهاط  

ورده مهی سهازند.   آکه شرط صحيح بودن را بهر  ~xدیگری نقاط 

که دو دنباله به نقطه ای که هم شهدنی باشهد و ههم     در صورتی

صحيح همگرا شوند و یا تعداد تکرارهای پيگ فرض تمام شهده  

ممکن است بها دو نهالگ مواجهه     باشد الگوریتم پایان می یابد.

زنه امکان پهذیری ایهن   اولين نالگ پيگ رو در روش موا شویم.

به طور تصهادفی  است که الگوریتم در دور بيفتد. در این صورت 

جاری در  xرا بين یک و تعداد درایه های کسری بردار Tعدد 

عدد از کسری ترین درایه ههای بهردار   Tر می گيریم. سپس نظ
x  جاری را به طرف دیگر گرد می کنيم. نالگ دوم این است

پههس از گذشههت تعههداد مشخصههی از   ~xو  xکههه بردارهههای

در این مورد نيز بها   تکرارها به اندازه کافی به هم نزدیک نشوند.

را به دست آورده  ~xرفع نالگ اول، بردار جدید روندی مشابه 

 و با ادامه از آن الگوریتم را ادامه می دهيم.

 

 ی مسایل برنامه ریزی صحیح آمیختهکارایی برا .3

یهی و نيهز   مشکل معموال شامل متغيرهای دودو(MIP) مسایل 

ت در متغير های صحيح عمومی می شوند که نقشی کامال متفاو

الگهوریتمی کهارا بهرای    مدل ایفا می کنند. برای دست یافتن به 

 احهل مر روش موازنه امکان پذیری را در  مسایل صحيح آميخته

 :زیر اجرا می کنيم

 
 

و سست  تمرکز می کنيم های دودوییروی متغير  مرحله اول:

حهل مسهاله   . بها  بقيه متغير ها انجهام مهی دههيم    سازی را روی

الگهوریتم موازنهه    xسست سازی شده و به دست آوردن بردار

جهرا مهی کنهيم. ههدف از ایهن      ا xبا شروع ازامکان پذیری را 

مرحله یافتن سریع یک جواب است که از لحاظ دودویی شهدنی  

آن جواب مقدار صفر یا یهک   یعنی متغيرهای دودویی می باشد،

به اميد آنکه متغير های صحيح عمومی نيز تقریبا  داشته باشند،

الگهوریتم از   در یکهی از سهه حالهت زیهر    يح به دست آینهد. صح

رود. در حالهت   مرحله اول خارج می شود و به مرحلهه دوم مهی  

صحيح و نيز شدنی است بودن  که از نظر دودویی xجواب اول

های معين به پایان می تعداد تکرار . در حالت دومشود می یافت

درتعههداد  ~xو xفاصههله بردارهههای رسههيد و در حالههت سههوم 

 .تکرار اخير تغيير نمی کند (07مشخص)مثال 

ا بهرای تمهام   در این مرحله شرط صهحيح بهودن ر   مرحله دوم:

( در نظر مهی گيهریم.   )دودویی و غير دودویی متغيرهای صحيح

که در حين اجرای مرحلهه اول دارای کمتهرین فاصهله     ~xبردار

باشد را بهه عنهوان مقهدار اوليهه       (LP)نسبت به فضای شدنی 

در نظر می گيریم و با شروع از آن الگوریتم را ادامه می  ~xبرای

 دهيم.

موارد که مساله مورد نظر بسيارمشهکل  در بعضی  مرحله سوم:

مکانپهذیری در پایههان  روش موازنههه ا اسهت و و بها انهدازه بههزر    

ل( قادر به یهافتن جهواب   زمان محاسبه قابل قبومرحله دوم )در 

شدنی نيست، به روشی که در ادامه شرح داده می شهود، سهعی   

می کنيم یک جواب صحيح و شدنی با استفاده از یک نرم افهزار  

کارا برای مسایل برنامهه ریهزی صهحيح آميختهه بيهابيم. بهدین       

شدنی ترین جوابی باشد کهه از مرحلهه    Bxفرض کنيم ور منظ

را با تابع فاصله نسهبت بهه    xcTدوم به دست آمده، تابع هدف 

 Bxx ~
ح برنامهه ریهزی صهحي    هلمسها  جایگزین می کنيم و

موجهود  سایر الگوریتم های ابتکهاری  آميخته حاصل را با کمک 
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نرم افزار حل می کنيم تا یک جواب رای یافت جواب شدنی در ب

. در اینجها ایهده اسهتفاده از همهه     صحيح شدنی به دست آوریهم 

توان نرم افزار با اختصاص جریمه به جهواب ههای دور از جهواب    

تقریبا شدنی است که با روش موازنهه امکانپهذیری یافهت شهده     

 است.

 

 . نتـایج 5

 

 

 
 

و مشهاهده تهاثير اعمهال سهه      به دست آوردن نتایج عددی برای

نهرم افهزار   یک بهار   مرحله یاد شده در روش موازنه امکانپذیری،

Cplex         و بار دیگهر همهان نهرم افهزار کهه روش موازنهه امکهان

، Cplex+FP) )در جدول با عنهوان پذیری روی آن اعمال شده

 70مهورد از ایهن    52 .نداجهرا شهد   نمونه مساله آزمهون  70 بر

 Cplexنمونه مساله با روش موازنه امکانپذیری اعمال شهده در  

دون احتياج به مرحله سوم حل شهدند و  در مرحله اول یا دوم ب

نمونه با این روش کاهگ یافت به طوری  70زمان محاسبه کل 

 70موفق به حهل ههر    Cplexبار سریعتر از  8.1که این روش 

به منظور مقایسه بهتر برخی نتهایج در جهدول آورده   نمونه شد. 

محاسهبه بهرای یهافتن    زمهان   Cplexشده اند. در ستون ههای  

اولين جواب شدنی و تعداد گره های مورد استفاده به ترتيب بها  

T  وN  نشههان داده شههده انههد و در سههتون هههایCplex+FP 

زمان محاسبه برای یافتن اولين جواب شدنی، مرحله ای کهه در  

تعهداد دفعهاتی کهه بهرای      ن جواب یافت شده، تعداد تکرارها وآ

 از بردار صحيح جدید بهرای  ،جلوگيری از ایجاد دور در الگوریتم

نشان  Rو  T،S  ،Iبه ترتيب با  ادامه الگوریتم استفاده می شود

به منظهور مقایسهه    Sداده شده اند. همچنين در آخرین ستون 

است که اگر از یک بيشتر زمان محاسبه در دو روش آورده شده 

باشد نشان دهنده این است که روش موازنه امکانپذیری اعمهال  

مهی   نتایج به دست آمده نشانسریع تر است.  Cplexشده در 

دهد تعميم روش موازنه امکانپذیری کارایی الزم را در به دسهت  

 آوردن جواب شدنی مسایل برنامه ریزی صحيح آميخته دارد.

 
cplex        Cplex+FP  

S 

     T N T S I R Name 

2.8 474 113 1 5 0 13.75 Atlanta-ip 

0.05 0 0.02 2 4 0 3.00 Gesa2 

0.25 90 0.03 2 6 0 8.00 Gesa2-0 

0.34 90 0.05 1 29 5 7.33 Rout 
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 غیرقطعیترین مسیر مقید  یافتن زیرشبکه بازیابی پذیر برای مسئله کوتاه

 hashemi@aut.ac.ir دانشگاه صنعتی امیرکبیر عضو هیأت علمی، استاد ،سید مهدی تشکری هاشمی

 sh.mokarami@aut.ac.ir درعملیات دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشجوی دکتری تحقیق، *مکرمی شقایق 
 

است که هر کمان شبکه  ترین مسیر مقید مسئله کوتاهنقل، حمل و مسائل سازی و به خصوص از مسائل پراهمیت در بهینه چکیده:

با استفاده از ها با عدم قطعیت همراه است. زمان گذر کمان ،باشد. اما در بسیاری از کاربردهاعالوه بر هزینه دارای یک زمان گذر می

اریو هر سنترین زیرشبکه از شبکه اصلی است که با وقوع  هدف از این مقاله یافتن کوچک سازی استوار و با کمک مفهوم بازیابی،بهینه

های تلفن همراه در سیستم بکارگیریشبکه اصلی باشد.  در ترین مسیر مقید مسئله کوتاه ، شامل مسیر بهینهها برای زمان گذر کمان

 .شود الگوریتم تقریبی برای حل آن ارائه می ،سخت بودن این مسئله-NPبا توجه به  است.از کاربردهای این مسئله ای مسیر، راهنم

 .های راهنمای مسیر سیستم ،ترین مسیر مقید پذیر استوار، عدم قطعیت، کوتاه سازی بازیابی سازی استوار، بهینه بهینه کلیدی:کلمات 

 مقدمه.  1

مسافر به های راهنمای مسیر، در سیستمبسیاری از مواقع در 

با کمترین هزینه یا بین مبدا و مقصد  یمسیریافتن دنبال 

زمان گذر مسیر از یک مقدار مطلوب  ترین  طول است که کوتاه

 ترین مسیر مقید کوتاهاین مسئله به عنوان مسئله  بیشتر نشود.

(CSP) مسئله  یککه  شود شناخته میNP-[1]سخت است  ،

و ای  ملهیک الگوریتم با زمان شبه چندج [2] هرچند جاکش

 .اندارائه دادهبرای حل این مسئله   FPTASیک  [3] هسین

به علل گوناگون زمان گذر در یک شبکه حمل و نقل از طرفی 

با عدم قطعیت آمیخته از جمله تصادف یا شرایط آب و هوایی، 

است. یک سیستم راهنمای مسافر قابل اطمینان بایستی این 

-بهینهافتن مسیر بهینه مد نظر قرار دهد. عدم قطعیت را در ی

سازی عدم قطعیت در مسائل  برای مدلی روشاستوار سازی 

بدون در نظر گرفتن سازی استوار  سازی است. در بهینه بهینه

ای به عنوان حاالت مختلف از عدم  تنها مجموعهتوزیع احتمال، 

شود و  قطعیت برای پارامترهای غیر قطعی در نظر گرفته می

سازی بر روی بدترین حاالت ممکن از سناریوها انجام  ینهبه

و ایسی و  [5]، یو و یانگ [4]برتسیماس و سیم  .شود می

-ترین مسیر و دیگر مسائل بهینهمسئله کوتاه [6]همکاران 

ورد مطالعه سازی ترکیبیاتی را با مدل عدم قطعیت استوار م

منجر به یافتن اما در نظر گرفتن بدترین حاالت، اند. قرار داده

یاری مواقع از ارزش شود که در بس جوابی با هزینه بسیار باال می

 1پذیر استوار سازی بازیابی به همین منظور بهینه کاهد. جواب می

. همچنین مطرح شد [7]اولین بار توسط لیبچن و همکاران 

ترین مسیر پذیر استوار کوتاهنشان داد نسخه بازیابی [8]بوسین 

                                                           
1
Recoverable Robust Optimization 

NP-و الگوریتم تقریبی برای آن پیشنهاد داد سخت است .

ریزی تصادفی دو  پذیر استوار مشابه برنامه سازی بازیابی بهینه

پذیر استوار جوابی  بیجواب بهینه بازیاند؛ ک میای عمل  مرحله

های مرحله اول و بیشینه هزینه  که هزینه تصمیم است

و  با توجه به دسترسی کمینه کند.له دوم را سناریوهای مرح

از آن به عنوان سیستم توان  می ،های همراه تلفنپوشش باالی 

ایده اصلی کوچک کردن در اینجا ؛ راهنما مسیر استفاده کرد

های تلفن همراه قابلیت  ای است که دستگاه اندازه شبکه به گونه

پردازش آن را داشته باشند و با وقوع هر سناریو برای زمان گذر 

در  .جواب بهینه شبکه اصلی باشدمسیرها، شبکه ارسالی شامل 

ای از شبکه اصلی با  اینجا تصمیم مرحله اول یافتن زیر شبکه

که با وقوع هر سناریو شامل  کمترین تعداد کمان است

و با مشخص شدن باشد  مسیر مقید در شبکه اصلی  نیتر کوتاه

در ها، تصمیم مرحله دوم شناسایی مسیر بهینه  زمان گذر کمان

2 با  به اختصاررا است. این مسئله شبکه کاهش یافته 
ESRR-

CSP به یک مسئله  که دهیمنشان میNP-است و سخت 

 دهیم. الگوریتم تقریبی برای حل آن ارائه می

 ESRR-CSP مسئله تعریف.  2

و   Nهای  یک شبکه با مجموعه گره G=(N,A)فرض کنید 

|با اندازه  Aهای  مجموعه کمان |A m  باشد و دو گرهs  وt 

 Tو مقصد و افق زمانی  گره مبدأبه ترتیب به عنوان  Nدر 

aمشخص شده باشند. به هر کمان  A  )یک هزینه )طول

ac  به مفهوم هزینه عبور از کمان و یک پارامتر غیرقطعی زمان

 گذر
ad  به مفهوم زمان الزم برای گذر از ابتدای کمان تا

                                                           
2
 Exact Subgraph Recoverable Robust Constrained 

Shortest Path 
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] که  شود انتهای آن نسبت داده می , ]a a ad ld ud و 

0 a ald ud  فرض کنید .S  مجموعه سناریوهای ممکن

aباشد که زمان گذر کمان  dبرای  A  تحت سناریو

S S  با
a

Sd شود. برای هر زمان گذر  نمایش داده می

[ , ]a a ad ld ud یک سناریو در ،S .وجود دارد 

 به ترتیب  Sتحت سناریو   pزمان گذر مسیر و هزینه مسیر 

)برابر با  ) a

a p

c p c


 و( )S S

a

a p

d p d


  تعریف

که  Gدر شبکه  t به گره sشود. مجموعه مسیرها از گره  می

بیشتر نباشد را  Tاز افق زمانی  Sها تحت سناریو  زمان گذر آن

)با  , )P G S دهیم. نشان می 

G'زیر شبکه  G شود هرگاه نامیده می تصمیم اولیه شدنی 

' ( ', ) ( , )
min ( ') min ( ) .

p P G S p P G S
c p c p S

 
  S 

شامل یافتن یک زیر شبکه تصمیم   ESRR-CSPمسئله 

 با کمترین تعداد کمان است. Gاولیه شدنی از 

 ESRR-CSP مسئله حل تقریبی الگوریتم.  3

و کران  cیک شبکه با هزینه  G=(N,A)فرض کنید  :۱قضیه 

'Aباشد. برای  udو  ldپایین و باالی زمان گذر  A ،

 تعریف کنید
'

'

| ,

{ , } '

a

a

S

a

A S

a a

S d ld a A
S

d ld ud a A

     
  

    

S
 

ر د Gدر  نهیبه، جواب AS'اگر برای هر سناریو در 

G'=(N,A')   نیز باشد، آنگاهG'  یک زیر شبکه تصمیم اولیه

 شدنی است.

شامل تعداد نمایی سناریو  A'اندازه  بر حسب AS'مجموعه 

در زمان  'G باشند، شدنی بودن دار کران Tو  A'است. اگر 

|ای  چندجمله '|( (2 . ))A CSP این ایده است قابل بررسی .

lشود که در آن  منجر به ارائه الگوریتم زیر می N  توسط

 گردد: تصمیم گیرنده تعیین می
Algorithm 1. 

begin 

'A   

for 1,...,i l do 

for all A A with | |A i do 

   for all 
A

S S do 

               Compute 
' ( ', ) ( , )
min ( ') min ( )S

p P G S p P G S
e c p c p

 
   

if 0Se   for all 
A

S S then  Set  'A A  

if 'A   return  ' , 'G N A  else return  ' ,G N A end 

با توجه به مطالب بیان شده، برای حل مسئله کافیست 

ها را بیابیم که برای یک تعداد مشخص و ای از کمانزیرمجموعه

معدود از سناریوها، جواب بهین در این زیرشبکه با جواب بهین 

براین اساس، الگوریتم حل مسئله به این شبکه اصلی برابر باشد. 

ها در نظر شود: یک زیرمجموعه از کمانصورت پیشنهاد می

 گیریم، اگر برای سناریوهای تعریف شده آن، جواب بهینمی

زیر شبکه تصمیم اولیه با شبکه اصلی برابر باشد  CSP مسئله

شود و در غیر این صورت یک کمان به این مشخص می شدنی

تا جایی تکرار  شود و این روند حداکثراضافه می زیرمجموعه

توان شود که اندازه زیرشبکه از نظر کاربر مطلوب باشد. میمی

نشان داد اندازه زیرشبکه حاصل از این الگوریتم از ضریب ثابتی 

  تر نیست. از اندازه زیرشبکه بهینه بزرگ

l، برای هر ۱الگوریتم  :۲قضیه  N ،تصمیم اولیه  شبکه ریز

|lg  یابد که را می lgAGشدنی  ( ) |
.
| ( ) | 1

A

OPT

A G m

A G l



 

زمان اجرای 

)الگوریتم از مرتبه  .2 . . )l ll m CSP .است 

 گیرینتیجه.  4

ترین یافتن کوچکیک الگوریتم تقریبی به منظور در این مقاله 

ها دارای زمان گذر کمانپیشنهاد دادیم که  وقتی  زیرشبکه

 ، جواب بهینهاست ایو به شکل بازه مدل عدم قطعیت استوار

تحت هر سناریو، در این زیرشبکه و شبکه اصلی  CSPمسئله 

ها نحوه انتخاب و اضافه شدن کمان توان بر رویمیبرابر باشد. 
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Abstract: In this work, we focused on the design and analysis of survivable multicommodity capacitated
network flows. This problem can be considered as follows: Given a directed and supply network with point-
to-point traffic demands with survivability requirements, which are routed across the network subject to link
capacity restrictions. Economic of scale in arc flow costs are modelled using piecewise linear, concave total
cost function for each arc. Such a design must build enough capacity and diverse routing paths such that
feasible multicommodity flows continue to exist, even when some components under a set of failure scenarios
fail. We formulate the general problem as a mixed-integer program and develop effective solutions procedure
based on Lagrangian relaxation and Benders decomposition algorithms. Computational results using these
procedures on different sizes of randomly generated networks are reported.
Keywords: Survivable network design, Lagrangian relaxation, Benders decomposition.

1 INTRODUCTION

In this paper we study a minimum cost, multicom-
modity network flows problem and design the sur-
vivable capacitated network (for short, MMSCN),
which frequently arises the design of telecommuni-
cation and computer networks. We suppose that
we are given a supply network, a set of pairs of
communicating nodes, and a set of available ca-
pacity ranges and their corresponding variable and
fixed cost component for each cost. There are spe-
cific survivability requirements for each pair, where
the cost functions exhibit strong economies of scale.
Survivability is considered as a fraction of the de-
mand that can be still satisfied after a single fail-
ure arc or node. We formulate mixed integer pro-
gramming formulation (MIP) by considering di-
versification strategy [1]. Then by using the La-
grangian relaxation procedure and Benders decom-
position algorithm [3] we solve it. Finally on differ-
ent randomly generated networks, we compare all
together.

2 Problem Definition and Formulation

Consider a directed graph, G(N,E) composed of a
set of N of nodes and a set E of directed arcs (i, j).
We suppose that, there is a set K of communicat-
ing node pairs. Every pair m ∈ K has an origin
denoted by O(m) and a destination D(m). Every

pair m is to be treated as a unique commodity.
In this section, we provide a MIP for the MMSCN
problem. The following notations are used to de-
fine the mathematical formulation:
σm: Diversification parameter, corresponding to
the maximum fraction of the demand dm allowed
to flow through any arc or node (other than O(m)
and D(m)).
dm: Demand (or traffic) between O(m) and D(m).
r ∈ R = {1, 2, ..., rmax}: Is the set of available ca-
pacity types.
Mr

ij : Capacity measured in maximum units of traf-
fic that supports capacity type r.
Cr

ij : Variable cost for arc (i, j) with capacity r.
F r
ij : Fixed cost for arc (i, j) with capacity r.

Wms
ij : Flow of pair m on arc (i, j) in the opera-

tional state.
Xmr

ij : The max flow of pair m on arc (i, j) consid-
ering on possible network states in range r.

Y r
ij =

{
1 if capacity of type r is selected on arc (i, j)

0 o.w

Note that the piecewise linear, concave cost func-
tion, for arc (i, j) the following relationships hold

C1
ij > C2

ij > · · · > C
|R|
ij .

We also define a set S of network operating states.
For each state s, we define Es = E− {failed edge}
and Vs = V or Vs = V− {failed node} and Es = E
- {all edges incident to failed node}.
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The MIP model for MMSCN problem:

min
∑
(i,j)

R∑
r=1

Cr
ij(

∑
m∈K

Xmr
ij ) +

∑
(i,j)

∑
r∈R

F r
ijY

r
ij (1)

∑
{j:(i,j)∈Es}

Wms
ij −

∑
{j:(j,i)∈Es}

Wms
ji

=


dm if i = O(m)

−dm if i = D(m)

0 o.w

(2)

Wm0
ij ≤ σmdm ∀(i, j) ∈ E,m ∈ K (3)∑

j:(i,j)∈E

Wm0
ij ≤ σmdm ∀m ∈ K, i ∈ V − {O(m), D(m)}

(4)

Wms
ij ≤

∑
r∈R

Xmr
ij ∀(i, j) ∈ Es,m ∈ Ks, s ∈ S

(5)

Xmr
ij ≤ dmY r

ij ∀(i, j) ∈ E,m ∈ K, r ∈ R (6)

Mr−1
ij Y r

ij ≤
∑
m∈K

Xmr
ij ≤ Mr

ijY
r
ij ∀(i, j) ∈ E, r ∈ R

(7)∑
r∈R

Y r
ij ≤ 1 ∀(i, j) ∈ E (8)

Y r
ij ∈ {0, 1} ∀(i, j) ∈ E, r ∈ R (9)

Xmr
ij ≥ 0, Wms

ij ≥ 0 ∀(i, j) ∈ E,m ∈ K, r ∈ R, s ∈ S

Binary variables Y indicate which capacity is cho-
sen on each arc. The objective function (1) serves
to minimize the total cost of constructing arcs
through the network. Constraints (2) require that
the required amount of demand is shipped from
each origin and enforce the flow balance in each
failure scenario. Note that constraints sets (3) and
(4) are defined only for the failure-free operating
state, because diversification is done only when no
failure has occurred. Constraints in set (5) ensure
that for all operating states, the flow of pair m on
arc (i, j) does not exceed the total maximum flow
of that pair on all possible capacity types for that
arc. These constraints link together the variables
W and X. Constraint set (6) forces to choose ca-
pacity type r on arc (i, j) if any pair m has flow
through it. Constraints sets (7) and (8) specify up-
per and lower limits for the maximum total flow
on arc (i, j) if capacity type r is selected for (i, j).
If range r is not selected on arc (i, j), inequalities
in (9) and (10) force Xmr

ij to be zero for all pairs
m. Inequalities in set constraint (9) implies that
at most one (or none) capacity type is selected for
each edge. Constraints (10) force the integrality
nature of the variables Y .
Since, the MMSCN problem includes the capac-
itated facility location problem (p-median), which
is known to be NP-complete [4], the MMSCN prob-

lem is also NP-hard. So, MIP problems are mostly
known to be NP-hard and therefore finding an opti-
mal even a feasible solution in a polynomial time is
difficult. Due to this aspect in lots of studies heuris-
tic algorithms are developed to solve MIP mod-
els. However there are several exact algorithms to
solve MLP, like as Benders decomposition [3] and
Lagrangian relaxation [1]. Benders decomposition
[2] approach was presented to solve MIP by Ben-
ders [3]. The fundamental approach is to iterate
between two smaller problems: the master prob-
lem, a MIP which contains all integer variables in
the original problem and one continuous variable,
and an associate subproblem, a linear programming
(LP) in which all the integer variables are fixed to
their value respect to the master problem and both
of these two problems are derived from the orig-
inal mixed-integer problem. In this approach the
integer solution is generated from the master and
passed to the associated dual subproblem, then, the
subproblem generates a feasible/optimal cut for the
corresponding integer solution that might be added
to the master problem. The iterations goes until
the upper bound and the lower bound be equal or
as close as we want.
Furthermore, for each commodity and every node,
we set the Lagrangian multipliers vki equal to the
length of the shortest path from O(k) to node i.
Then, we apply the subgradient method to modify
the multipliers.
Computational results using these procedures on
different sizes of randomly generated networks will
be r1eported in full paper. Note that, All sce-
narios were solved in Windows environment using
GAMS 23.6 Integrated Development Environment
with Cplex 12 on a PC with processor Intel (R)
Atom (TM) N270 with 1.6 GHz and 1 GB of RAM.
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Abstract: L.A.Guardiola et al. introduced in their paper (Guardiola et al. [5]) a new class of 

cooperative games that arise from production-inventory problems. In the model, several agents have to 

cover their demand over a finite time horizon and shortages are allowed. Each agent has its own unit 

production, inventory-holding and backlogging cost. Cooperation among agents is given by sharing 

production processes and warehouse facilities: agents in a coalition produce with cheapest production 

cost and store with the cheapest inventory cost. They have suggested the Owen set as a way to 

distribute the total costs among the agents and they have showed that the Owen set reduces to a 

singleton in the resulting cooperative game corresponding to PI-situation. We introduce an alternative 

allocation scheme based on Shapley value and show that this allocation can be calculated in 

polynomial time. Finally we compare this allocation and the one given by Owen point in some 

examples. 

Keywords:production-inventory games; Convex games; Core-allocations; Owen-allocations; hapley value.

1.  INTRODUCTION 

 One of the main objectives of management of firms 

is cost reduction. In order to achieve to diminish 

operation costs, groups of firms might form 

coalitions to diminish operation costs. Thus, 

members of a coalition can use the lowest cost 

technologies of the firms in the coalition. Planning is 

done throughout a finite time horizon; therefore, at 

the beginning of each period, the costs to the 

members of a coalition depend on the best 

technology at that point. The question is what 

portion of this cost is to be supported by each firm. 

L.A.Guardiola et al. (Guardiola et al. [5]) have 

answered to this question by allocation scheme given 

by Owen point, but the examples given in that paper 

show that this type of allocation is not proportional 

to the nature of the model. In this paper we introduce 

an alternative allocation scheme based on Shapley 

value and show that this allocation can be calculated 

in polynomial time. The analysis of inventory 

situations is not new. The interested reader is 

referred to Eppen [2], Kohli and Park [10], Gerchak 

and Gupta [4], Robinson [18], Hartman and 

Dror[6,7,8], Hartman et al. [9], Anupindi et al.[1], 

Müller et al .[15], Meca et al.[12,13], Meca[11], 

Minner[14], Tijs et al.[20]. 

2.  TECHNICAL WORK PREPARATION 

2.1: production-inventory problems 

  Let demand for a single product occurs during each of 

T consecutive time periods that are numbered 1 through T. 

The objective is to schedule production so as to satisfy 

demand at minimum cost. Formally, a production-

inventory problem (PI-problem for short) is a 5-tuple 

(T,d,h,b,p) where: 

The decision variables of the model are: 

•   = production during period t . 

•   = inventory at hand at the end of period t . 

•   = backlogged demand at the end of period t .  

The resolution amounts to the following mathematical 

programming formulation: 

 
2.2 Production - inventory games 

Formally, a Production - inventory situation (PI-situation) 

is a 5-tuple (N,D,H,B,P) where N is the set of players N = 

{1,…,n} and for each player i (T,           ) is a PI-

problem.    The reader may notice that 

                           

 
And  

       
      

           
      

     

       
      

          
      

     
      Note that we can associate with each PI-situation 

(N,D,H,B,P) a cost TU-game (N, c) with characteristic 

function c defined as follows: c(∅)= 0 and for any S ⊆N, 

c(S)= val(LPI(S)), where 

 
In order to study the core set within the class of PI-games 

, L.A.Guardiola et al. (Guardiola et al. [5]) introduced the 
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Owen set: the set of allocations that are achievable 

through dual solutions (Gellekom et al. [3]). 

As some examples show, the Owen point suggested by 

L.A. Guardiola et al. (Guardiola et al. [5]), is not 

proportional to the nature of our model, because it doesn’t 

consider the real role of each agent in technology of 

production, inventory carrying and backlogged demand in 

cost dividing. So we introduce an alternative allocation 

based on Shapley value. 

2.3: The allocation game of a PI-game 

 With the intention of considering the advantages of 

every agent, we correspond an allocation game, <N,  > to 

any PI-game as follows: 

 Suppose <N, D, H, B, P> be a PI-situation,<N, C> its 

corresponding PI-game. Define the Boolean N×3|T| 

matrix, ξ, in which, N={1, 2, … ,n} is the agents set, 

which are the rows of ξ, and we show its columns by C(ξ), 

consist of   ,      ,   ,       and   , 

      respectively.  

 
Define: 

 
Definition 2.3.1: Let           ,         . We 

define the support of w, denoted by sp(w), by the set: 

 Sp(w) = {i        } |    = 1} 

Definition 2.3.2: Let <N, D, H, B, P> be a PI-situation. 

We denote the allocation game corresponding to < N, D, 

H, B, P > by       , where : 

 The set of agents N is the set of players. 

 The characteristic function   assigns to each 

coalition       ∅  the number:  ( )  

 
  ( ) 

    
 

Where   ( )  is the cardinality of the set: 

 ( )      ( )   ( ( )) ⊆      ( ( ))  

∅  And   (∅)   . 

Proposition2.3.3: Let             be a PI-situation 

and       be the corresponding allocation game. Then 

      is a monotonic and convex coalitional game. 
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 نقلیه با درنظر گرفتن انبارهای عبوری و پنجره زمانی نرم مسیریابی وسیله

 milad.safari@in.iut.ac.irمهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان؛ ، دانشکدهدانشجوی کارشناسی ارشد،*میالد صفری چاکلی
 Ali-nook@cc.iut.ac.ir مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکدهعضو هیأت علمی  شیار،، دانعلی شاهنده نوک آبادی

 Rasti@cc.iut.ac.ir مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان؛ دانشکده، استادیار ، عضو هیأت علمی مرتضی راستی برزکی

)به جهت عدم  2داشته باشند از انبارهای عبوری امروزه برای کاالهایی که عمر کوتاه و یا هزینه نگهداری باالیی چکیده:

به مسیریابی وسایل نقلیه با در نظر گرفتن پنجره  این تحقیق. در شود  نگهداری( در سیستم توزیع زنجیره تأمین استفاده می

سئله به صورت تأمین در حالت چند انبارعبوری پرداخته می شود. م فروشان در زنجیره کنندگان و خرده ی نرم برای تأمینزمان

در نظر گرفته و دو هدف )مسیریابی وسیله نقلیه، هزینه های خرید و پنجره زمانی نرم(  شدهریزی غیرخطی مدلسازی  برنامه

 .  شود می

 انبارعبوری، مسیریابی وسیله نقلیه، پنجره زمانی نرم، برنامه ریزی غیرخطی کلمات کلیدی:

                                                           

 *ارائه دهنده
2
 Cross-Dock 

 مقدمه .1

راستای برطرف کردن نیاز  امروزه با تغییر نیاز مشتریان و در

کنند تا سطح باالتری از  آنها بسیاری از کارخانجات تالش می

انعطاف پذیری و اطمینان برای تقاضای متغیر مشتریان 

بدست آورند. در همین راستا برای بسیاری از کارخانجات به 

منظور بهبود اثر بخشی و کارایی سطح رضایت مشتریان 

جذاب شده است. یکی از  موضوع مدیریت زنجیره تأمین

تأمین کنترل  ین عوامل در اجرای مدیریت زنجیرهمهمتر

انبارهای  باشد. تأمین می اثربخش جریان فیزیکی زنجیره

عبوری به جهت عدم نگهداری کاال در اثربخشی جریان 

مطالعات معدودی در این زمینه  باشد. فیزیکی بسیار کارا می

مسیریابی،  -انیابیصورت گرفته که برروی یکپارچگی، مک

های فراابتکاری تالش نمودند مدل مناسبی  استفاده از روش

 (. [4]و  [3]، [2]، [1]ارائه نمایند )

 تعریف مسأله .2

یککز زنجیککره تککأمین را در نظککر بگیریککد کککه شککامل تعککدادی   

باشکد. زنجیکره مکورد     فروش مکی  کننده، انبارعبوری و خرد تأمین

 باشد: زیر می نظر شامل فرضیات

و تفاوت  تمامی تأمین کنندگان یز محصول ارائه می نمایند

دوره ای  ریزی تز افق برنامه باشد. آنها در قیمت فروششان می

. وسایل نقلیه متفاوتی با ظرفیت های مختلف در زنجیره است

کنندگان( در  های تقاضا )مشتریان و تأمین هستند. هریز از گره

گردند.  و توسط یز وسیله نقلیه بازدید میطول دوره تنها یکبار 

 های کاهش هزینه بخش )دو هدفه(،3تابع هدف مدل شامل 

پنجره   کاهش هزینهنقلیه در طول زنجیره،  مسیریابی وسایل

 کاال های خرید هزینه فروشان و و خردهکنندگان  تأمینزمانی 

کنندگانی که کمترین  کند از تأمین باشد و مدل تالش می می

دهد کاالها را دریافت کند. تمامی  فروش را ارائه می قیمت

وسایل نقلیه ابتدا در انبارهای عبوری حضور دارند و تورهای 

 دهند. دریافت و ارسال خود را تشکیل می

باشد مدل به اختصار  به جهت فضای کمی که در اختیار می

 شود. توضیح داده می

کنندگان به صورت زیر نمایش داده  هزینه کل خرید از تأمین

 شود: می

(1) 

1

.
S

p

i i

i

C P


  

 شود: تابع هدف پنجره زمانی نرم به این صورت نمایش داده می

(2) 

1 1

'

' ' ' ' ' '

' 1 ' 1

[ . . ]

[ ' . ' ' . ' ]

S K

i ik i ik

i k

B K

i i k i i k

i k

Minz L E

L E

 

 

 

 

  







 

بخش اول کل هزینه دیرکرد و یا زودکرد در فرآیند دریافت 

ش دوم کل هزینه دیرکرد و یا زودکرد )تأمین کنندگان( و بخ

 کند. فروشان( را محاسبه می در فرآیند ارسال )خرده

شود  تابع هدف هزینه مسیریابی به صورت زیر نمایش داده می

)تنها یز بخش از تابع هدف در فرآیند ارسال نمایش داده شده 

 است(:

(3) '

' ' ' ' ' ' ' '

' 1 ' 1 1

. .
B B K

B B

i j k i j i j k

i j k

C d X
  

  

 ها: محدودیت

 عبارتند از: نجره زمانیهای پ محدودیت
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 2 

(4) , ,S S

ik i ikE e AT i S k K      
(5) , ,S S

ik ik iL AT l i S k K      
(6) 

' ' ' ' '' , ' , ' 'B B

i k i i kE e AT i B k K      
(7) 

' ' ' ' '' , ' , ' 'B B

i k i k iL AT l i B k K      
( مقککدار دیرکککرد و زودکککرد در فرآینککد   5( و )4محککدودیت )

( مقککدار دیرکککرد و زودکککرد در  7( و )6دریافککت، محککدودیت )

 کنند. ند ارسال را محاسبه میفرآی

هکا از   برابکری مقکدار ککل تقاضکاها بکا ککل دریکافتی       محدودیت 

بکه   کنندگان )به جهکت عکدم نگهکداری ککاال در انبارهکا(      تأمین

 شود: صورت زیر نمایش داده می

 
(8) 

1 1 1

'

' ' ' '

' 1 ' 1 ' 1

[( ).( . )]

[( ).( ( '). )],

K S S
SC p S

ipk i ik

k i i

K B B
CB B

pi k i k

k i i

X P Y

X D i Y p O

  

  



 

  

  
 

ام بکه صکورت   iمین کننکده   مدت زمان بارگیری کاال در محل تأ

 باشد: زیر می

(9) . . , ,S p S

ik i ikSe P Y t i S k K     

ها )فرآیند دریافت( از رابطکه زیکر    زمان رسیدن به هریز از گره

 آید )مشابها در فرآیند ارسال نیز بدین است(: بدست می

(11

) 
( ). ( ).

, , ,

S C CS CS S S SAT DT et X DT et X
ik pk pik pik jk jik jik

i j p k

   



 

ها با استفاده از حاصل جمع زمان  زمان رسیدن به هریز از گره

رد نظر از گره قبلی و فاصله زمکانی میکان   خروج وسیله نقلیه مو

 .آید یدو گره بدست م
 شود: محدودیت ظرفیت وسایل نقلیه به صورت زیر نمایش می

(11) 

1

. ,
S

S p

ik i k

i

Y P Q k K


    

کنندگان به صورت زیکر نمکایش    محدودیت ظرفیت تولید تأمین

 شود: داده می

(12) ,p

i iP Ca i S    

ین استفاده حداکثر از یز وسکیله نقلیکه در   های تضم محدودیت

 شود: های ارتباطی به صورت زیر نمایش داده می یال

(13) 

1 1

1,
S K

ijk

i k

X j
 

   

(14) 

1 1

1,
S K

ijk

j k

X i
 

   

هککای حککذف زیرتککور بککه صککورت زیککر نمککایش داده   محککدودیت

 شوند: می

(15) 
, ,

1 1 1 1

P S P S
X X X X i k

pik jik ipk irk
p j p r

      
   

 

(16) 1, , ,ijk jikX X i j k    

  محدودیت حضور وسایل نقلیکه در ابتکدای برنامکه در انبارهکای    

 آید: عبوری به صورت زیر بدست می

(17) 

1 1

,
P

pik k

i p

X Y k
 

   

بارگذاری مسئله عبارتند از: مدت زمان  دیگر های محدودیت

های تقاضا، زمان ترک وسایل نقلیه از هریز از  کاال در گره

های تقاضا در طول  ره و تعداد بازدیدها از گرههای زنجی گره

 دوره.

 نتایج .3

به بررسی انبارهای عبوری با در نظر گرفتن  تحقیقاین در 

مسیریابی وسیله نقلیه و پنجره زمانی نرم پرداخته شد. سهم 

خطی با درنظر گرفتن علمی این مقاله ارائه یز مدل غیر

در نظر گرفته  عباشد که تاکنون در ادبیات موضو مفروضاتی می

نزدیکتر تأمین با درنظر گرفتن انبارعبوری  نشده و به زنجیره

  است.
توان بعضی از حاالت واقعی را به  در مطالعات آتی می

 های مدل اضافه نمود، از جمله:  محدودیت

ای و در نظر گرفتن عدم  حالت چند محصولی، چند دوره

 قطعیت در برخی از پارامترها از جمله تقاضا.

 اجعمر .4

1. Lee, Y.H., J.W. Jung, and K.M. Lee, Vehicle 

routing scheduling for cross docking in the 

Supply chain Computers & Industrial 

Engineering, 2006. 9: p. 247-256. 

2. CJ, L., L. Y, and S. SC, Vehicle routing with 

cross-docking in the supply chain. Expert 

Systems with Applications, 2010. 5: p. 6868–

6873. 

3. Mousavi, S.M. and R.T.-M. , A hybrid 

simulated anneling alghorithm for location and 

routing scheduling problems with cross-

docking in the supply chain. Journal of 

Manufacturing Systems, 2013. 12: p. 335-347. 

4. M, W., et al., Vehicle Routing With Cross-

docking. Journal of the Operational Research 

Society, 2009. 10: p. 1708-1718. 
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بکارگیری الگوریتم ژنتیک در حل مسئله مکانیابی تسهیالت سلسله مراتبی 

  صف در نظر گرفتن ساختاربا 

  fotros.mahsa@gmail.com ،خوارزمیدانشگاه  دانشکده فنی، ،مهندسی صنایع گروهدانشجوی کارشناسی ارشد،  ،* مهسا فطرس

 shr_pasandideh@khu.ac.irدانشگاه خوارزمی،  دانشکده فنی، عضو هیئت علمی گروه مهندسی صنایع، ،سید حمیدرضا پسندیده

مورد بررسی قرار گرفته  چارچوب سیستم صفدر  دو سطحیدر این مقاله مسئله مکانیابی تسهیالت سلسله مراتبی  چکیده:

/جاری تابعی دو هدفه و سیستم صف از نوع  مقاله .است / 1M M اهداف در نظر در نظر می گیرد.  برای خدمت دهندگان را

کردن متوسط زمان انتظار مشتریان در صف و حداکثر کردن متوسط درصد اشتغال خدمت حداقل گرفته شده برای این مسئله 

NPبا توجه بهد. ندهندگان می باش Hard  به منظور حل مدل پیشنهادی ارایه شده استلگوریتم ژنتیک بودن این مسئله، ا. 

  متریک-LP، الگوریتم ژنتیکمکانیابی تهسیالت سلسله مراتبی، تئوری صف،  کلمات کلیدی:

                                                           

 *ارائه دهنده

 

  مقدمه .1

سیستم های سلسله مراتبی درباره مکانیابی تسهیالتی که 

با هم ارتباط متقابل دارند و در یک پیکربندی چندالیه 

در قرار می گیرند، تصمیم گیری می کنند.  این سیستم ها 

مندل در بخش های دولتی و خصوصی معمول هستند. 

یک سرویس درمانی اورژانس با دو سطح را در نظر   8991

یک مدل مکانیابی  8001تیکسیرا و آنتونس در   [.8گرفت]

سلسله مراتبی گسسته برای برنامه ریزی تسهیالت عمومی ارائه 

مسئله مکانیابی  8001در  همکارانیو و سایگنا[. 8دادند]

سلسله مراتبی دو سطحی در یک شبکه کامپیوتری ارائه 

در این مقاله مسئله مکانیابی تسهیالت سلسله  [.3دادند]

برای مدیریت تراکم  می باشد.مورد مطالعه  دو سطحیمراتبی 

 سطحجمعیت متقاضی سرویس، در تسهیالت موجود در این دو 

برای اولین بار برمن و  از تئوری صف بهره گرفته می شود.

همکاران مکان بهینه خدمت دهنده ها را در شبکه صف با 

/ساختار  /1M G شوندی و محلوجی در . ]4[تعیین کردند

تخصیص فازی برای سیستم  -یک مدل مکانیابی 8002سال 

موضوع  8008و سرا در  فماریانو[. 5های پرازدحام ارائه دادند]

مکانیابی تسهیالت سلسله مراتبی را در حضور ازدحام مطرح 

 [.2]و تابع هدف را از نوع پوشش در نظر گرفتند کردند

 

 

 مدل پیشنهادی .2

 برای بیان مدل، ابتدا نمادهای آن آورده شده است.

 

 متغیرها (8

ijsx  :اگر تقاضای سطح s مرکز تقاضایi  توسط تسهیل

و یک  برآورده شود. مقدار jمکانیابی شده در سایت

 در غیر اینصورت مقدار صفر می گیرد.

jsy  : سطح اگر تسهیلs درمکانj  قرار داده شود مقدار

 . و در غیر اینصورت مقدار صفر می گیرد یک

 پارامترها( 8

N .مجموعه گره های تقاضا : 

M.مجموعه سایت های بالقوه برای مکانیابی تسهیالت : 
 : 1 سطحوزنth .1  : 2 سطحوزنth .l :نرخ 

نرخ : H اول قرار دارند. سطحخدمت تسهیل هایی که در 

 دوم قرار دارند. سطحتسهیل هایی که در  خدمت

sP: سطحتعداد مجاز تسهیالتs  .که می توانند استقرار یابند

i: گره )مشتری( نرخ تقاضای thi .: حداکثر زمان انتظار

احتمال اینکه زمان انتظار در : در صف برای دریافت خدمت.

 برابر با باشد، حداقل صف برای هر مشتری کمتر ویا مساوی
 .می باشد jsc: تسهیل هزینه استقرارthj سطح درs .
B: .حداکثر بودجه تخصیص یافته برای استقرار تسهیالت  

 

(8) 
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حداقل کردن متوسط زمان انتظار ( به دنبال 8تابع هدف )

( حداکثر کردن متوسط درصد 8مشتریان در صف و تابع هدف )

  اشتغال خدمت دهندگان می باشد.

 

 . الگوریتم ژنتیک3

یک روش حل است که عمدتا برای برنامه الگوریتم ژنتیک 

ریزی غیرخطی استفاده می شود.یکی از مزایای این روش، 

رسیدن به جواب بهینه از طریق جستجوی جمعیت به جمعیت 

است، در حالیکه در روش های مشابه از جستجوی نقطه به 

یکی از مراحل اصلی در این الگوریتم، نقطه استفاده می شود. 

تعریف کروموزوم می باشد که نشان دهنده جواب اولیه برای 

مقاله حاضر، متغیرهای تصمیمی مسئله تعریف شده است. در 

مکانیابی یک کروموزوم در نظر گرفته شوند، در که باید 

تسهیالت در سطوح اول و دوم و تخصیص مشتریان به 

. تخصیص مشتریان به تسهیالت به صورت می باشند تسهیالت

و مکانیابی تسهیالت در قالب دو ماتریس اتریس دو بعدی دو م

 ها که درایه های آن ندبرای دو سطح تعریف شده ایک بعدی 

 یکی از اعداد صفر یا یک خواهند بود.

در روش حل پیشنهاد شده برای تبدیل دو تابع هدف به یک 

متریک با -LPتابع هدف و حل آن با الگوریتم ژنتیک از روش 

 استفاده شده است. p=1در نظر گرفتن 

 

 . مثال عددی4

برای ارزیابی روش حل پیشنهاد شده، مثال های متفاوتی 

 قابل  8بررسی شده اند. سه مورد از مثال های عددی در جدول 

 

مشاهده هستند. مقادیر پارامترهای مسئله با توزیع یکنواخت، 

، مقادیر هر یک از توابع 8تصادفی تولید شده اند. در جدول 

متریک به -LPهدف و تابع هدف اصلی که با استفاده از روش 

 دست آمده، نشان داده شده اند.

 (: نتایج مثال های محاسباتی با الگوریتم ژنتیک1) جدول

 N M Z1 Z2 Z مثال
 زمان

 )ثانیه(

8 85 4 8345 8379 0 21 

8 50 85 93443 94981 0.03 25 

3 800 80 401218 406212 0.002 42 
 

 . نتایج5

در این مقاله، یک مدل دو هدفه برای مسئله مکانیابی 

تسهیالت سلسله مراتبی دو سطحی در چارچوب سیستم صف 

 اهداف این مسئله کمینه کردن زمان انتظار مشتریان ارایه شد. 

در صف و بیشینه کردن متوسط درصد اشتغال خدمت 

مدل مسئله دو هدفه با استفاده از روش . می باشددهندگان 

LP- متریک به مدل تک هدفه تبدیل شد و برای حل آن از

الگوریتم پیشنهاد شده الگوریتم ژنتیک استفاده شده است.  

که دین مسئله با اندازه های مختلف استفاده شدجهت حل چن

. نتایج نتایج یکی از مثال ها در بند چهارم آورده شده است

حاصل نشان می دهد که این الگوریتم می تواند مدل را در 

تولید  باالییزمان مناسب حل کند و جواب های با کیفیت 

 .نماید

 

 . مـراجع 6
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[3] A. A. V. Ignacio,  V. J. M. F. Filho, and  R. D. Galvao, "Lower 
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  Data Envelopment Analysis for Evaluating the Efficiency of 

Opposition-Based Learning 
Z. Seif1, Ph. D. student of Department of Mathematics, Shiraz University, zseif@shirazu.ac.ir 

M.B. Ahmadi, Academic member of Department of Mathematics, Shiraz University, mbahmadi@shirazu.ac.ir 

Abstract: The concept of Opposition-Based Learning (OBL) was firstly introduced as a scheme for 

machine intelligence. In a very short period of time OBL was applied to various research areas. It has 

been mathematically proved that in population based optimization algorithms, the simultaneous 

consideration of randomness and opposition is more effective than applying additional independent 

random points. Using a Data Envelopment Analysis (DEA) model, this study proposes an alternative 

to the mathematical approach for evaluating the efficiency of OBL. 

Keywords: Opposition-based learning, Data envelopment analysis, Efficiency 

                                                           
1
 Conesponding Auther 

1.  INTRODUCTION 

The concept of OBL was originally introduced by 

Tizhoosh [1]. OBL has proven to be an effective method 

for solving optimization problems by applying it in 

different metaheuristic optimization algorithms [2-7]. It 

has been shown that in term of convergence speed, 

utilizing OBL is more beneficial than using additional 

independent random points which we call Random-Based 

Learning (RBL) [8]. To evaluate the efficiency of OBL, 

this study applies a well established performance 

evaluation approach in operations research and economics 

that is data envelopment analysis [9]. In this study OBL 

and RBL are considered as DMUs and the Charnes- 

Cooper- Rhodes (CCR) model [10] of DEA is adopted to 

evaluate and compare the relative efficiency of them.  

The rest of this paper is structured as follows. Section 2 

provides a brief review of opposition-based learning 

followed by the description of random-based learning in 

section 3. In section 4, the DEA model for evaluating the 

efficiency of OBL and RBL is presented. Numerical results 

are presented in section 5. Finally, concluding remarks are 

given in Section 6. 

 

2.  OPPOSITION-BASED LEARNING 

Opposition-based learning is a concept firstly proposed in 

computational intelligence [1]. In population based 

optimization algorithms, when you evaluate a solution  x 

to a given problem, simultaneously computing its opposite 

solution will provide another chance for finding a 

candidate solution closer to the global optimum. To create 

the opposite candidate of a candidate solution, the amount 

of each variable is reflected through the center of its 

domain as defined below [1]. 
 
Definition 1: Let               be a point in a 

D-dimensional space, where            are real numbers 

and    [     ]           The opposite point of   is 

denoted by  ̆  ̆   ̆     ̆   where  ̆              
        
Now, we are ready to define OBL [1]. 
 
Definition 2: Let              , a point in a 

D-dimensional space, be a candidate solution and      be 

a fitness function which is used to measure candidates 

optimality. Assume   ̆  ̆   ̆     ̆   is the opposite point 

of              . Now, based on OBL, if    ̆       
then point   can be replaced with  ̆. Otherwise, we 

continue with    Hence, the point and its opposite are 

evaluated simultaneously to continue with the fitter one. 

 

3. RANDOM-BASED LEARNING 
 

Based on definition 2, we define random-based learning as 

follows. 
 
Definition 3: Suppose that                and 

  (             ) are the first and second candidate 

solutions with uniform distribution in the solution space 

respectively and      is a fitness function which is used to 

measure candidates optimality. Now, based on RBL, if 

           then point   can be replaced with   . 

Otherwise, we continue with    
 

4. DEA Model 
 

A. CCR Model for Evaluating the Relative Efficiency 

of OBL and RBL 

CCR model was initially proposed by Charnes, Cooper 

and Rhodes in 1978 [10]. The efficiency of DMUk in the 

presence of multiple inputs (             and outputs 

              is defined as a weighted sum of its 

outputs divided by a weighted sum of its inputs:  

 

   
∑       

 
   

∑       
 
   

 

 

The CCR model obtains the relative efficiency of 

DMUk by solving the following program: 
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This problem is solved n times each for a DMU to 

obtain its relative efficiency. A DMU is considered 

efficient if it obtains an objective value (i.e. efficiency 

score) of 1; and an objective value less than one implies 

its inefficiency.  

In this research, the CCR model is applied for 

evaluating the efficiency of OBL and RBL which are 

considered as DMUs. To construct the proposed model, let 

       be an arbitrary function with at least one 

solution at                  ,    
 [     ]           

Suppose               and   (             ) are the 

first and second random guesses with uniform distribution 

in the solution space and  ̆  ̆   ̆     ̆   is the opposite 

point of  .         , the distance between   and   , is 

considered as the first input of OBL and RBL and the CPU 

time of applying OBL and RBL are considered as their 

second input respectively. Based on Definitions 2 and 3, 

   {           ̆    } and    {                } are 

considered as the output of OBL and RBL respectively. In 

this paper, the Euclidean distance is utilized to measure 

the distance between pairs of points.  

Classical DEA models rely on the assumption that 

inputs have to be minimized and outputs have to be 

maximized. However, it is worth noting that OBL and RBL 

are considered efficient if their first inputs are maximized 

and their outputs are minimized; that is their first inputs 

and outputs are undesired. To incorporate undesirable 

inputs and outputs in the DEA model, our research uses 

the multiplicative inverse approach that converts 

undesirable inputs or outputs into desirable ones with 

values        ⁄ . 

5. Numerical Results 
 

To evaluate the efficiency of OBL and RBL, they were 

tested on 200 instances and the averages of the inputs and 

outputs were obtained (Table 1) and fed into the 

DEA-Solver software [9]. In each instance, the dimension 

of the problem was set to 30 (     .   and    , the first 

and second random solutions, and   , the optimal solution, 

were randomly selected with uniform distribution in 

D-dimensional space [     ]    [     ] where    and 

  ,        , had been randomly selected with uniform 

distribution in [     ]  
 

 

 

 

TABLE 1 

THE INPUTS AND OUTPUTS OF DMUs 

(CCR)         CPU time output 

OBL 0.0121 4.1416E-06 0.0263 

RBL 0.0121 5.7535E-06 0.0198 
 
The relative efficiency scores of OBL and RBL are 

reported in tables 2. It can be seen from table 2 that OBL 

obtained the relative efficiency score of 1 which means 

that it is efficient; hence, opposite points are more 

beneficial than additional independent random points. 

 
TABLE 2 

THE RELATIVE EFFICIENCIES OF DMUs 

No. DMU rank Score 

1 OBL 1 1 

2 RBL 2 0.752852 

 

6. Conclusion 

Employing opposition-based learning within population 

based optimization algorithms can accelerate the search 

process. In this paper, a DEA model was presented to 

verify the advantage of opposite points compared to 

additional random points. The CCR model of DEA was 

applied to determine the relative efficiency of OBL and 

RBL as DMUs. The numerical results demonstrate that 

OBL is efficient and hence it is more beneficial than 

applying RBL. 
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 با استفاده توقف عدم محدودیتبا  کارگاهیجریان یبند مسأله زمانحل 

 از الگوریتم مورچگان
 V.riahi@sutech.ac.ir، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شیراز، *وحید ریاحی

 Kaazemi@sutech.ac.ir ،صنعتی شیراز، دانشگاه مهندسی صنایع گروه عضو هیأت علمی  ، مرتضی کاظمیدکتر 

 لهأمسیک  ،ترین زمان تکمیل سازی طوالنی توقف و با هدف کمینه با محدودیت عدم یکارگاه انیجرندی ب له زمانأمس چکیده:

NP-  و الگوریتم ابتکاری راجندران، روشی برای حل این مساله الگوریتم فراابتکاری مورچگان برپایه این مقاله سخت است. در

الگوریتم باالی دهنده کارایی  های اخیر نشان ارائه شده است. مقایسه نتایج بدست امده با نتایج به چاپ رسیده در سال

 پیشنهادی است.

  ، الگوریتم مورچگانتوقف عدم محدودیت ،ی کارگاه انیجر بندی زمان کلمات کلیدی:

                                                           

 *ارائه دهنده

 

  مقدمه  .1

از جمله موضوعاتی استت کته    کارگاهی بندی جریان مسأله زمان

در این  رسد. آن به چاپ میمقاالت متعددی در رابطه با سالیانه 

 طیمحتت کیتتدر عملیتتات  یبنتتد و زمتتان یتتتوال نیتتیتعمقالتته 

مورد بررسی قرار گرفتته  توقف  عدم محدودیتبا  یکارگاه انیجر

  شده است.

بنتدی جریتان    یکی از نخستین مقاالت مروری در رابطه با زمان

بته چتاپ    6991در ستال   [1] کاندراجایهال و ستر کارگاهی را 

 بنتتتدی مستتتأله زمتتتان دهتتتد ینشتتتان متتت [2] راکرستتتاندند. 

توقف  عدم محدودیتبا  نهیدو ماش و نهیسه ماش یکارگاه انیجر

 مستأله  کیت  لیزمان تکم نتری یکردن طوالن نهیبا تابع هدف کم

NP- مستتتأله  [3]چیو استراستتتو نیکتتتوب استتتت.  ستتتخت

نیماش یرا با فرض خراب توقف عدم محدودیتبا  کارگاهی جریان

حتل آن ارائته    یبترا  یابتکتار  یرو کیت و  رنتد گییدر نظر م ها

بتتا استتت اده از الگتتوریتم   [4]متتاریمو و و همگتتاران دهنتتد یمتت

 بتا  یکارگتاه  انیت جرمستلله  مورچگان روشی ابتکاری برای حل 

روشتی  [5]. شی و همکاران بندی شده ارائه نمودند گروهی هاکار

توقف برای دو  با محدودیت عدمی کارگاه انیجربرای حل مسلله 

 نمودند.ماشین با است اده از الگوریتم مورچگان ارائه 

 مسأله تعریف .2

 طیمحتتت کیتتتدر  یبنتتتد و زمتتان  یتتتتوال نیتتتیتع مستتأله در 

بنتدی کارهتا    ، زمتان عتدم توقتف   محتدودیت بتا   یکارگاه انیجر

بر روی پس از شروع عملیات ای صورت گیرد که  نهوبایست به گ

و  نیماش کی یبر رو اتیعمل انیپا نیب یتوق  چیهاول   ماشین

بته    نداشتته باشتد.  وجتود   یبعتد  نیماش یبر رو اتیشروع عمل

 نیماشت  کیت  یکار بتر رو  کی دازشپر لیزمان تکم گر،ید انیب

بعتد   نیماشت  یرو بتر  کتار  برابر با زمان شروع پردازش آن قایدق

 هدف از حل این مسلله یافتن بهترین تتوالی پتردازش   باشد. می

بنتدی کارهتا    های متوالی و همچنین زمتان  کارها بر روی ماشین

( Makespanتترین زمتان تکمیتل     است کته طتوالنی   به نحوی

نشتان داده    Fm/nwt/Cmaxاین مستاله بتا نمتاد     کمینه شود.

 .شود می

 روش حل   .3

ستازی   ی ابتکاری  بر پایه الگتوریتم بهینته  الگوریتمدر این مقاله 

 ارائه شده است.   Fm/nwt/Cmaxبرای حل مساله مورچگان 

بتتا استتت اده از تتتابع   ، هتتر مورچتته  در الگتتوریتم پیشتتنهادی 

kاحتمال

ijpدهنده احتمال قرارگیری کار  ، که نشانj  به عنوان

iبرای  یک کار راباشد، در هر گام  می ین کار زمانبندی شوندهام

مقدار تتابع احتمتال بتا استت اده از      نماید. میبندی انتخاب زمان

 شود: ابطه زیر تعیین میر

k
j

ijk

ij

ij

j N

p








 

kدر رابطه فوق 

jNتوسط ه تاکنون یی است ککارها مجموعه

 فرمون( اهمیت نسبی ijو  اند انتخاب نشدهام  kمورچه 

مقدار اولیه فرومون  باشد. ام میiام در مکان jگیری کار قرار

1برابر با  ijبرای تمام مقادیر 

max( )RajC   است کهmax

RajC  برابر
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 2 

ارائه شده  ابتکاری الگوریتمبا تابع هدف جواب بدست آمده از 

 باشد. می Rajموسوم به الگوریتم  [6]توسط راجندران

 

ین کار زمانبندی امiرا به عنوان  jام، کار kزمانی که مورچه 

طبق قاعده به هنگام  ijشونده انتخاب نمود، مقدار فرومون 

یابد:لی که در زیر آورده شده تغییر میسازی مح

                                              new old

ij ij  

ها توسط  از جواب یشتریب یفضاکه  گردد  یماین قاعده موجب 

0در رابطه باال  .ها جستجو گردد مورچه 1  باشد.  می

 مم
 جادیخود را ا های ها جواب مام مورچهتکه  یزماندر هر تکرار 

است اده از دو ، بهترین جواب تولید شده انتخاب و با دنمودن

 شود: الگوریتم جست و جوی محلی زیر بهبود داده می

جا  به صورت دو به دو جابه وترتیب ورودی  را به تمام کارها -6

کنیم و در صورت بهبود جواب، ترتیب جدید را جایگ ین  می

 کنیم. ترتیب فعلی می

انتخاب  به صورت دو به دو یورود بیترت را به تمام کارها -2

تمامی کارهای موجود بین دو کار انتخاب شده معکوس و  کرده

 نیگ یرا جا دیجد بیو در صورت بهبود جواب، ترت شود می

  .میکن یم یفعل بیترت

پس از بکارگیری الگوریتم بهبود دهنده، می ان فرومون اج ای 

 گردد: هنگام میمساله طبق قاعده زیر به 

max

1old

ij k bestnew

ij

old

ij

c











 



 

kمنظور از  best

macc   است.تکرار آن در جواب  بهترینتابع هدف 
 

 

 

 نتایج .4

با است اده از زبان برنامه نویسی دل ی پیاده الگوریتم پیشنهادی 

 از مسائل نمونه در مرجع  ج،ینتا یابیارز یبراسازی شده است. 

دو جواب بهینه و مقایسه نتایج با  است اده شده است.[7]

 4-6در جدول   DS+M [9]  و   VNS [8]ابتکاری  الگوریتم

نشان آورده شده است. در این جدول درصد خطای هر الگوریتم 

 داده شده است. 

 یتماماست، در مشاهده قابل  4-6جدول همان طور که در 

% داشته و از دو 6پیشنهادی خطای کمتر از  تمیحاالت الگور

 الگوریتم دیگر جواب های بهتری ایجاد نموده است.

 گیری . نتیجه5

توقف  کارگاهی با محدودیت عدمدر این مقاله، مسلله جریان

گیرد و از الگوریتم مورچگان برای حل آن  مورد بررسی قرار می

آمده از الگوریتم پیشنهادی در است اده شده است. نتایج بدست 

های بدست  ها در مقایسه با جواباکثر موارد باعث بهبود جواب

 است. شده  DS+M و VNSهای  آمده از الگوریتم

 

 ها مقایسه نتایج الگوریتم – 4-6جدول 

مسائل 

 نمونه
جواب 

 بهینه
VNS DS+M Aco 

 n × m 

5 × 66 2642 07/7 77/7 77/7 

4 × 61 2242 27/7 12/7 77/7 

5 × 62 2211 77/7 72/7 77/7 

4 × 64 9695 1/6 00/2 715/7 

4 × 67 9659 5/1 77/7 77/7 

9  ×2 9197 77/7 77/7 77/7 

0  ×0 0075 77/7 77/7 77/7 

2  ×2 9102 77/7 77/7 77/7 
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 بروین با استفاده از فیلتر-برزیالییک روش ه یارا

 farzani@dena.kntu.ac.irصنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ، دانشگاه کاربردی ضی، دانشجوی دکتری ریا*فرشید ارزانی

 peyghami@kntu.ac.irصنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ریاضی، دانشگاه  گروه محمدرضا پیغامی، عضو هیأت علمی 

 smfatemi@kntu.ac.irصنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ریاضی، دانشگاه  گروه سید مسعود فاطمی، عضو هیأت علمی 

 

ا شود. این روش ب معرفی میل نامقید با بعد باال یبرای حل مسااصالح شده بروین -برزیالییک روش مقاله در این  چکیده:

فیلتر معرفی . طراحی شده است 2002ه شده توسط گریپو در سال ارایاصالحی بروین -روی روش برزیالیفیلتر  افزودن مفهوم

تحت کند. همگرایی سراسری این روش  های قبلی را برطرف می هایی است که مشکالت روش شده در این روش دارای ویژگی

نتایج . اجرا شده است CUTErونی از مجموعه ل آزمشده است. این روش روی مجموعه مسایبات اثفرضیات استانداردی 

 است.بدون فیلتر های  روشهای قبلی و حتی  حاکی از کارایی بهتر و سرعت بیشتر این روش نسبت به روشحاصل عددی 

 .سراسری ی، همگرایبروین، فیلتر، بهینه سازی نامقید-برزیالی کلمات کلیدی:

                                                           

 *ارائه دهنده

 

 مقدمه .1

 گیریم: را در نظر میزیر مساله کمینه سازی 
min ( )

n

f x

x R
 

:که در آن nf R R   پتییر   پیوستته مشتت   به طور تابعی

نامقیتد در دستته    مستایل بروین برای حل -برزیالیاست. روش 

گیرد. در این روش انتخاب طول  های شبه گرادیان قرار می روش

ای معادالت  گام در جهت منفی گرادیان بوسیله تقریب دو نقطه

دنبالته نقتات تولیتد شتده توستط ایتن       آیتد.   سکانت بدست می

 الگوریتم به فرم 

1

1
( )k k k

k

x x f x


    

-برزیالیدو طول گام توسط یکی از kاست که در آن پارامتر

 محاسبه می شود:بروین زیر 

  
T

k T

y y

s y
       

T

k T

s y

s s
        

 که در آن

1 1, ( ) ( ).k k k ks x x y f x f x     

 با افزودن شرت [2] 6891گریپو و همکاران در سال 

0 min( , )
( ) max { ( )} ( )T

k k k j k k
j k M

f x d f x f x d 
 

    

. ندبروین اضافه کرد-برزیالیخاصیت نایکنوا بودن را به روش 

در برخی نقات افزایش دهد  میاین شرت به تابع هدف اجازه 

همچنان برقرار این روش پیدا کند، اما با این وجود همگرایی 

بروین نایکنوایی -برزیالیروش  [3]در گریپو و همکاران  .است

، بر اساس تولید شدهدید جه کردند که در آن نقطه ارای

و جستجوی خطی نایکنوای  (watchdogنگهبان )تکرارهای 

صدق میکور . اگر نقطه جدید در شرت شود گریپو پییرفته می

شود. در این  شود و در غیر این صورت رد می کرد، پییرفته می

 شوند. بسیاری از نقات بدست آمده توسط الگوریتم رد می ،روش

های نایکنوا روی مسایل بعد باال،  وریتمبه دلیل کارایی بهتر الگ

اضافه  به روش گریپو مفهوم فیلتر را [4] در ژنگ و همکاران

بدست آوردند. در این آن کردند و نتایج عددی بهتری نسبت به 

روش برای پییرش نقات در هر تکرار از فیلتر استفاده شده 

نقطه بدست آمده ابتدا در شرت پییرش فیلتر در واقع، است. 

در  ،شود نقطه پییرفته می برقرار شدشود، اگر شرت  چک می

چنانچه نقطه شود.  بررسی می غیر این صورت شرت گریپو

در غیر این  .شود پییرفته می ،ریپو صدق کردرت گدر ش جاری

برای رسیدن به نقطه بعدی از جستجوی خطی استفاده  ،صورت

kxاگر ،در روش ژنگشود.  می  دست آمده توسط ه جدید بنقط

 عبارت است از: Fشرت پییرش در فیلتر الگوریتم باشد، 

( ) , {1,..., }

. . ( ) ( ) ( )

l

i k i l l

g x F i n

s t g x g x g x

   

 
 

 و

{1,..., }
( ) max ( )k k

k
f x f x  

1 که در آن
(0, )

n
 . 
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 الگوریتم پیشنهادی .2

فیلتتر مطترح   ساختار فیلتر بتر استاس    ،الگوریتم پیشنهادیدر 

پیتاده ستازی شتده و از     [9]در  و همکاران شده توسط فاطمی

)از قبیتل   های آن در برطرف کردن مشکالت روش ژنتگ  ویژگی

رشتتد بتتدون محتتدودیت تعتتداد اعضتتای فیلتتتر، بکتتارگیری      

 ایتم.  استفاده کرده های اضافی برای کنترل فیلتر و ...( ودیتمحد

 به صورت جدید  در فیلترشرت پییرش نقات 
1 12 2

2 1 22
( ) ( ) ( ) ( )j k k j l lx x x x

           

 که در آنشود  الح میصا

1 20         و
1 2

1
0

p
    

(p )بعد نقات مساله است. 

را  بروین با استفاده از فیلتتر -برزیالیالگوریتم بهبود یافته حال، 

 کنیم: یبه صورت زیر بیان م

F. قرار ده شدهداده  Mو  N مثبت مقادیر گام صفر:    و

: 0k .   تا زمانی که شترت( )kf x    نشتده   ربرقترا

 تکرار کن:سه را  تاهای یک  است گام

 

ده  قتترار ورا محاستتبه کتتن  kd کاهشتتی جهتتت گااام یاا :
linesearch true. 

i:1برای  گام دو: N،  تکرار کنمراحل زیر را: 

iمحاسبه  -6

kz  بروین-برزیالیبا استفاده از روش 

iاگتتتر  -2

kz گتتتاه قتتترار ده:، آندر فیلتتتتر پییرفتتتته شتتتد 

1

i

k kx z  فیلتتر یلتر اضافه کن و و نقطه جدید را به ف 

linesearchرا بهنگتتتتام کتتتتن. قتتتترار ده:  falseو 
: 1k k  ..از گام دو خارج شو 

 :، قترار ده استت اگر شرت گریپو برای نقطه جدیتد برقترار    -3

1

i

k kx z ،linesearch false و : 1k k . 

 از گام دو خارج شو.

linesearchاگر گام سه: true، گتاه طتول گتام    آنk  را

با استفاده از الگوریتم جستتجوی خطتی بدستت     kdدر جهت 

 :آور و قرار ده

1 , : 1.k k k kx x d k k     

 

 آنالیز همگرایی .3

قضتیه همگرایتی سراستری بته     با استفاده از چند لم مقتدماتی،  

 برقرار است:شرح زیر 

و  بتوده تابعی به طور پیوسته مشت  پییر  fقضیه: فرض کنید

ها بر اساس الگوریتم پیشتنهادی   های جستجو و طول گام جهت

الگتوریتم پیشتنهادی دارای   در ایتن صتورت،    .تولید شده باشند

هر نقطه حدی دنبالته نقتات تولیتد    و تعداد تکرار متناهی است 

 موضتعی  که ماکزیمماست  یی، نقطه ایستاشده توسط الگوریتم

 نیست.

 

 نتاایج . 4

های گریپو و  الگوریتم پیشنهادی در این مقاله به همراه الگوریتم

 Ubuntuتحتت سیستتم عامتل     MATLABژنتگ در محتیط   

ونی از پیتتاده ستتازی شتتد. هتتر ستته الگتتوریتم روی مستتایل آزمتت

از الگتوریتم   نتایج حاصل. مقایسه اجرا شدند CUTErمجموعه 

دهتد کته الگتوریتم     نشتان متی   پیشنهادی با دو الگوریتم دیگتر 

 پیشنهادی کارایی بهتر و سرعت بیشتری نسبت به دو الگتوریتم 

 دارد. دیگر
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Abstract: This research aims to establish a novel approach to solve the problem of freight forwarders 

in maximizing the expected revenue by utilizing the stochastic two-dimensional capacity for a 

numbers of flights in a network of hubs and spokes. A stochastic dynamic programming model is 

deployed to demonstrate the maximization of expected revenue over a finite planning horizon in 

which deciding upon accepting or rejecting requests of different fare classes is of interest. Although 

the main problem is computationally intractable due to multidimensional state variable, it can be 

decomposed into one-dimensional capacity control sub-problems for each leg in the network. The 

results indicate the performance of a heuristic acceptance/rejection policy which can come up with 

near-optimal solution. 
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1.  INTRODUCTION 

The traffic flow and the value of goods transported by 

air cargo make it the second principal mode of 

transportation [1]. Experts would even go so far as 

claiming the air cargo traffic will be doubled up in the 

next 20 years [2]. The pessimistic forecast of 4.5% annual 

growth is quite convincing that studies are required to 

utilize this opportunity efficiently. Revenue Management 

(RM) in air cargo can be defined as the application of 

forecasting the behavior of service recipient to optimize 

the availability of the service in order to maximize the 

revenue [3]. Its principal objective is the allocation of the 

available belly space and payload of the aircrafts by 

setting the optimum policies to decide between accepting 

and rejecting alternatives for each request of capacity. In 

this research we are interested in solving the freight 

forwarders’ challenges of maximizing the expected 

revenue by utilizing the stochastic multidimensional 

capacity. The main differences between passenger and 

cargo revenue management is delineated in [4]. It is 

suggested that in the cargo industry itinerary, market, 

capacity and its dimensions differ from the passenger 

industry. A number of key issues arise from the statement. 

For one, each demand includes an origin and a destination. 

It gives the RM practitioner a wide choice of itineraries to 

decide upon. A limited numbers of customers make the 

market in cargo industry; hence, rejecting a customer is 

more costly. Moreover, the capacity is uncertain due to 

factors including weather, pathways and the lowest 

priority of boarding for cargo. In addition, cargo capacity 

consists of weight and volume; thus, it is two-dimensional. 

Furthermore, the demand is irregular; it can contain a light 

package or a shipment of heavy machinery. Such 

differences make it difficult to construct a mathematical 

model of what is going on in the air cargo practice [5]. 

After having a review on the literature in section 2, the 

main assumptions will be fully discussed in section 3. 

Section 4 contends the definition of the problem and then 

the model will be described in section 5. 

2.  BRIEF LITERATURE REVIEW 

Some papers are involved in obtaining optimum 

policies based on solving stochastic dynamic 

programming (SDP) or stochastic programming models 

for one-dimensional capacity [6] as well as two-

dimensional [7]-[11]. One should, nevertheless, review the 

literature from another perspective. Some research has 

been carried out considering the overbooking alongside 

capacity control. However, they are developed to solve a 

single flight cargo capacity control problem [6], [7], [11].  

In contrast, the main concern of the cargo industry 

regarding implementing revenue management is to have an 

algorithm to tackle the problem of capacity allocation in a 

network with multiple legs of flight. Currently, the cargo 

RM systems are only capable of reporting, overbooking 

and aggregate forecasting [5]. It is clear that much 

additional work will be required before a practical solution 

to this challenge is obtained. 

3.  ASSUMPTION CONTRIBUTIONS AND CONSTRAINTS 

As mentioned in the previous sections, here we aim to 

construct a model to generalize the single-leg cargo 

capacity control problem to an analogous problem in 

network revenue management. Besides the multiplicity of 

resources, other assumptions and contributions shall be 

introduced.  

Capacity is two-dimensional and uncertain. Equally 

important, an overbooking policy is to be deployed. 

Additionally, requests of different classes are independent 
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of each other and the availability of resources. Likewise, 

customers are not aware of the resources availability.  

Rejected requests lead to lost sale and the overbooked 

requests are dealt with outsourcing. Furthermore, Prices or 

tariffs are a characteristic of each request so it is variable 

among requests and demand is not time-homogenous (i.e. 

it varies over time). Finally, partial demand satisfaction is 

not allowed in the main solution technique and feasible 

decisions are going to be all-or-nothing. 

4.  PROBLEM DEFINITION 

Consider a cargo airline whose flights shape a network 

of hubs and spokes. l stands for each leg in the network of 

flights l∈ {1,2,…,L} .The aircraft capacity in each leg is 

demonstrated with a two-dimensional vector. Besides, 

requests are classified based on their marginal revenue and 

the legs they request. In a booking horizon of T time 

periods, requests are received from different classes i∈ 

{0,1,…,I}. Time is counted backward and discrete. So, 

time variable is the number of remaining periods to the 

end of the horizon. The arrival process of the request 

follows a Poisson process. In each period the probability 

of receiving a request of i
th

 class is defined by q(t,i)≥0. 

The boundary probabilities ensure that no request will be 

received in the loading period at the end of the planning 

horizon. In each period a decision is to be made to accept 

or reject the current request which is known only to an 

extent of its probability distribution functions in volume 

and weight. 

This decision process with uncertainty makes it 

inevitable for the model to embody an overbooking 

process too. The overbooking process is responsible for 

penalizing the policies in which the accepted requests after 

realization of random variables of Wi, Vi violate the 

capacity constraints in either volume or weight. The 

penalty is equal to the outsourcing cost of the airline to 

deal with the overbooked requests. If we define offloading 

penalties of weight and volume respectively ϕl
w
,ϕl

v
 , the 

cost of outsourced requests can be computed. 

Objective function is presented by F which defines total 

expected revenue from the beginning of the horizon up to 

now. Accepting a request of i
th

 class leads to a revenue of 

ri for the unity of billable weight. Billable weight is a 

practical parameter defined to oppose the problem of light 

packages that are bulky. In the literature it is usually 

defined by the following fragment; max{Wi,Vi/ν} in which 

ν is the standard inverse density. 

State variable is defined as a vector of ci∈N0 to trace the 

information of accepted requests in each class and ei is an 

I-dimensional vector of zeroes added by one in the i
th

 

element. 

PRIMARY PROBLEM MODELING 

The purpose of solving this problem is to obtain the 

near-optimal control policies which almost maximize total 

expected revenue over a finite planning horizon. The SDP 

model features are as follows: 

Stage (planning horizon): each time period T∈N0 

State variables: Ct the number of accepted requests in each 

class, i is the class of current request. 

Decision space: D∈{0,1} in which 0 stands for rejecting 

and 1 for accepting. 

One-stage payoff: gt (c,i,d)=d[rimax{Wi,Vi/ν} ]=dρi 

Last stage payoff (loading period) is defined in (1). 

(1) 

In which I(l) is the set of classes that use flight leg l. 

That is to say, the offloading penalty would be attributed 

to flights whose accepted cargos exceed their capacity.  

This model is open to embody any particular probability 

distribution functions for the two dimensions of flight 

capacities as well as classes’ weights and volumes. It is 

noteworthy that these four random variables are 

considered to be independent. 

Based on the notation discussed, Bellman equation can be 

written as (2). 

     (2) 

In which Ft (c,i) is the maximum of expected revenue in 

t periods to loading, while c is the list of accepted requests 

and a decision has to be made about a request of i
th

 class. 

Therefore, if the request is accepted, revenue of ρi will be 

secured and the state variable will have an increase in the 

i
th

 dimension by one unit. Alternatively, if the request is 

rejected, no revenue will be added and the system state 

remains the same. Obviously, in both cases the time alters 

from t to t-1. 
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ارائه يک مدل عدد صحیح مختلط برای مسأله مکان يابی دو سطحی 

 چندکااليی دارای محدوديت ظرفیت 
 e.babaee@in.iut.ac.ir  ،مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان ، دانشکدهدانشجوی کارشناسی ارشد ،*عرفان بابایی تیرکالیی

 a.goli@in.iut.ac.ir، مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان ، دانشکده، دانشجوی کارشناسی ارشدعلیرضا گلی

 ms.paknahad@gmail.com، مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکده، دانشجوی کارشناسی ، محمد صادق پاک نهاد

؛ بطوریکه در یک پرداخته می شود با محدودیت ظرفیت چندکاالیی مقاله به یک مسأله مکان یابی چند سطحی در این چکیده:

سطح تسهیالت تولید، در سطح دیگر تسهیالت انبارهای مرکزی و در سطح دیگر تسهیالت خرده فروشان قرار می گیرد. فرض 

تسهیالت تولید و انبار مرکزی جهت برآوردن کل تقاضای  می شود که خرده فروشان ثابت و مشخص هستند و هدف مکان یابی

له مطرح شده در این مقاله نوعی مسأله أخرده فروشان با توجه به محدودیت ظرفیت کارخانه و انبار مرکزی می باشد. در واقع مس

. از آن جا می شودله مکان یابی چند سطحی مدل و حل أکه از طریق مس سیستم توزیع تامین تقاضای خرده فروشان می باشد

. بنابراین برای قراردارد NP-Completeکه مسأله پیچیده تری از مسأله مکان یابی ظرفیت دار است بنابراین در دسته مسائل 

استفاده کرده ایم که در  مقایسه با حل کننده  ( PSO) حل تقریبی مسأله در ابعاد بزرگ از الگوریتم بهینه سازی توده ذرات

CPLEX فزار در نرم اGAMS  .نتایج بسیار مناسبی در یک زمان محاسباتی کوتاه از خود نشان می دهد 

 الگوریتم بهینه سازی توده ذراتسأله مکان یابی دو سطحی ظرفیت دار، عدد صحیح مختلط، چندکاالیی، م کلمات کلیدی:

                                                           

 *ارائه دهنده

  مقدمه .1

مسائل مکان یابی همواره در زمینه تحقیق در عملیات مورد 

مطالعه قرار گرفته و توجه به آن در دهه های اخیر نیز شدت 

گرفته است. این مسائل بسیار متنوع می باشند که توجه عمده 

در این حوزه به مسائل موقعیت یابی می باشد که هدف آن 

زمان کل زی، هزینه های ثابت احداث و راه انداکمینه کردن 

سفر و مسافت کل و یا سایر هزینه های مرتبط می باشد.  در 

سطحی مورد بررسی قرار  دواین مقاله یک مساله مکان یابی 

می گیرد که هر کدام از تسهیالت در سطوح مختلف دارای 

کاربرد های . محدود و مشخصی می باشندو تقاضای ظرفیت 

، سیستم آموزشی، می توان در سیستم های توزیعرا این مدل 

بکه های ارتباط جمعی و... سیستم های بهداشت و درمان، ش

مشاهده کرد که در اینجا یک مدل برای سیستم توزیع کارخانه، 

. در واقع یک ]1[خرده فروش و انبار مرکزی مطرح می شود

مشکل رایج در این نوع مدل ها تشخیص مکان بهینه جهت 

می باشد که  در دو دهه اخیر تعیین نقاط ذخیره و توزیع اقالم 

بیش تر مورد توجه قرار گرفته و این خود باعث ایجاد مسائل 

 این مسأله بر پایه مدل سازی رویکرد اصلی درجدید گردید.

و  سطوح تخصیص مجموعه ای از تسهیالت از هر کدام از

 .]2[می باشدتقاضا برآوردن کل 

 تعریف مسأله .2

از انبار مرکزی  خرده فروش دارای تقاضای فرض کنید

 ام، که هر انبار دارای ظرفیت عرضهام برای محصول 

ام نیز دارای  ام باشد. و انبار مرکزی برای برای محصول 

ام، که هر  ام برای محصول  از کارخانه  تقاضای 

ام باشد. برای محصول  کارخانه دارای ظرفیت عرضه 

است و تعداد امکان برای    تعداد امکان برای احداث کارخانه،

می باشد. هدف مسأله تعیین  احداث انبار مرکزی برابر 

حداقل تعداد و نوع کارخانه و انبار مرکزی موردنیاز جهت 

برآوردن تقاضای کل خرده فروشان است. تابع هدف عبارتست 

از کمینه کردن مجموع هزینه های ثابت احداث کارخانه و انبار 

مرکزی و هم چنین مجموع هزینه های حمل ونقل بین 

 انبار مرکزی و خرده فروش است.کارخانه و انبار مرکزی و

می باشند  و  ، ، متغیرهای اصلی مسأله 

ام برای انبار که به ترتیب،  بیانگر کسری از تقاضای کاالی 

ام برآورده می شود؛ ام است که توسط کارخانه مرکزی 

ام است که  ام برای خرده فروش  کسری از تقاضای کاالی 

ام برآورده می شود؛ اگر مقدار یک بگیرد  توسط انبار مرکزی 

 1ام احداث شده است؛ اگر مقدار  بیانگر آن است که کارخانه

 است.ام احداث شده بگیرد بیانگر آن است که انبار مرکزی

 روابط ریاضی شامل تابع هدف و محدودیت ها عبارتند از :
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(1)  

 

(2)  

 

(3)  

 

(4)  

 

(5)  

 

(6)  

 

(7)  

 

(8)  

 

(9)  

  

(11
) 

این هستند که کل بیانگر  ( به ترتیب3(و )2) های محدودیت

تقاضای هر انبار و هر خرده فروش حتماً به ازای تسهیالت 

به ترتیب  (5(و )4) های. محدودیت احداث شده برآورده شود

این هستند که هر کارخانه تنها یک نوع محصول تولید بیانگر

کند و هر انبار مرکزی نیز تنها یک محصول عرضه کند. 

هستند که به ترتیب  ( بیانگر این7)و (6محدودیت های )

تقاضاهای انبار مرکزی باید حداکثر برابر تعداد بالقوه احداث 

کارخانه و تقاضاهای خرده فروشان برابر تعداد بالقوه احداث انبار 

( به ترتیب بیانگر 9(و )8مرکزی باشد. محدودیت های )

 محدودیت های ظرفیت کارخانه و انبار مرکزی می باشد.

 الگوریتم حل .3

 الگوریتم بهینه سازی توده ذراتبرای حل مدل مطرح شده از 

کندی و  توسط بار اولین برای این الگوریتم است. برده شده بهره

 بهینه برای قطعی غیر جستجوی روش یک ابرهارت به عنوان

 جمعی دسته حرکت از الگوریتم مطرح گشت این تابعی سازی

 .]3[است شده گرفته الهام باشند می دنبال غذا به که پرندگانی

 هر شود. می گفته ذره یک آن به حل راه هربه این الگوریتم در 

 شایستگی تابع یک توسط که دارد مقدارشایستگی ذره یک

 غذا - هدف به جستجو ی فضا در ذره چه هر. دمحاسبه می شو

. دارد بیشتری شایستگی باشد، نزدکتر حرکت پرندگان مدل در

 توسط pbestبا نام  که یک ذره کسب کرده مقداری بهترین

 که تا موقعیتی ین بهتر می گیرد، قرار استفاده مورد یتم الگور

نمایش  gbestاست با  آمده بدست ذرات جمعیت توسط کنون

 .داده می شود

 استفاده از با ذره هر مکان و سرعت مقادیر، بهترین یافتن از پس

 .شود می روز به PSOمرتبط با الگوریتم   معادالت

 . نتایج و جمع بندی 4

رای چنددین مثدال بدا ابعداد نسدبتاً      الگوریتم مورد نظر خود را ب

با روش دقیدق توسدط حدل     نتایج مقایساتکوچک اجرا کرده و 

( نمایش می 1را در جدول ) GAMSنرم افزار  CPLEXکننده 

  دهیم.

 (: نتایج محاسباتی1)جدول 

درصد 

 انحراف

 

PSO CLPEX  

رده 

 مسأله
زمان 

 حل

 )ثانیه(

تابع 

 هدف

زمان 

 حل

 )ثانیه(

تابع 

 هدف

مشخصات 

 رده

0 0.4 85 0.64 85 
n=2,m=3 

p=2,k=4 
P1 

0 0.93 135 2.32 135 
n=3,m=5 

p=2,k=7 
P2 

0 3.78 795 
63.2

8 
795 

n=5,m=6 

p=3,k=9 
P3 

0.08 6.48 910 
152.

4 
986 

n=6,m=7 

p=3,k=1 
P4 

در ابعاد کوچک جواب  PSOنتایج نشان می دهد الگوریتم 

بهینه مسئله را در زمان بسیار کوتاهی به دست می آورد. و در 

مسائل نسبتا بزرگ به جواب هایی بسیار نزدیک به جواب بهینه 

 رسد.می  CPLEXدر مدت زمان به مراتب کمتری نسبت به 

 . مراجع 5
G.C. Moore, C. ReVelle, The hierarchical service 

location problem, Manage. Sci. 28 (7) (1982) 775–780. 

[1] 

G. Sahin, H. Süral, S. Meral, Locational analysis for 

regionalization of Turkish Red Crescent blood services, 

Comput. Oper. Res. 34 (2007) 692–704. 

[2] 

J.Kennedy and R. C. Eberhart, Particle Swarm 

Optimization. Proc. of IEEE International Conference 

on Neural Network, Piscataway, NJ. Pp.1942-1948 

(1995). 

[3] 
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  Location Problem On Tree with fuzzy weight  
S. Tahmasebi1, Ph. D Student, Shahrood University, samaneh.tahmasebi.63@gmail.com 

Abstract: Location theory and especially p-median problem is a major subject in service 

management. A wide range of state and non-state organizations and most of people deal with location 

theory. 

Keywords: Location problem,Fuzzy 1-median problem,Obnoxious facilities,Fuzzy weight.  
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1.  INTRODUCTION 

    Location problems are among problems, that have 

plenty of applications nowadays and they drew the 

attention of many people. One important way to measure 

the effectiveness of a facility location is by determining 

the average distance traveled by those who visit it. As the 

average travel distance increases, facility accessibility 

decreases  and the location's effectiveness  decreases. 

For example public  libraries, schools and hospitals should  

be  built in  places  where availability to them can  be  

facilitated. This subject can be generalized to locate  

obnoxious  facilities such  as  airports, nuclear plant or 

garbage dumps. At first, according to present capacities 

available for clients, we assign a weight for each vertex,in 

which present  population or sensitiveness   and 

importance of them environmentally and   biologically  

and   many  other parameters can be  shown [1]. This 

criterion was used for explaining the problem. If points  of  

service receiver (clients) such as,  libraries, schools and 

emergency service centers  be 

desirable in which    proximity  is  also   desirable, then 

positive weight is given to vertices which is close to 

desirable facilities. But if  obnoxious   facilities  are   

considered , one can obtain so-called  obnoxious facility 

location problem. One way  to model such an  obnoxious 

facility is  to  allow  negative weights on  the vertices of  

the graph and give  negative weights to  those vertices to 

which the  facilities  to  be  located are obnoxious. P-

median problem can be modeled as follows: 

Let v be a vertex of tree T and w(v) (called the weight of v)  

be  associated with each of  its |V|=n   vertices. Let set of  

Xp={x1,x2,...,xp}  be  a set  of  p  points  on tree T where by 

a point on T. We  mean a point of  T which be the vertex 

of  T and d(v,xp) be the  distance between  vertex of T and  

a set of Xp on T. Objection function is defined  below for 

each set Xp of p points on T, the goal is to minimize it. 

)1(),(min)()(
10 pj

ji

n

i

iP xvdvwXH


  

This theory can provide mathematical formulation for 

meanings variables and systems   that   are  not  exact.   

That instead of survey classic  P-median problem, one can 

consider  benefits of  both  Servers  and  clients. In fact  

cost  of serving with  ignoring   demands  of   some   

clients   can   be reduced.  In this paper, fuzzy 1-median 

problem on  a tree  is  investigated. 

2.  FUZZY WEIGHT 

    This state  (fuzzy weight) happens when  demand  is 

variable in  a  point   (vertex), such as:  high  rate   of 

referring to Hospitals  or  Schools  and   low   rate of 

referring in some hours during the day or at night.  In 

these  cases,  sometimes  servers can not   completely meet   

the demands  and  sometimes the   capacity of server  

increase  and  they  can  provide  clients more services. In  

this  states  Fuzzy theory  is  introduced  in  which  

demands  (weight of vertices)  are   Fuzzy. 

Now  we  introduce  membership  function  which is 

related    to  weight   and  objective     function     for 

increasing and decreasing weight. At first we find 1-

median of tree. Suppose that the total weight of  tree is W 

and value of objective function is Z. 

In   fuzzy  1-median    problem  with   positive    and 

negative weights, vertices have positive and negative 

weights. We consider two values of fuzzy, w(vi
+
) for 

vertices with positive weight and  w(vi
-
) for   vertices 

with negative weight that: 

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

i i i

i i i

w v w v w v

w v w v w v

  

  

 

 
 

Regarding vertices with positive weight the more the 

weight  the   better ( )iw v     the demand of  the  client will 

be  met. Regarding vertices with negative weight if upper 

bounds of  negative weight are desirable for clients, to 

compute  optimal solution,at first, put vertices with 

positive and  negative weight   in lower bounds and 

compute 1-median then, increase weight of vertices that 

have shorter distance from 1-median,respectively(  

vertices  with    positive  or   negative weight).In this state, 

membership function  related to change of weight 

increases and membership function related to objective 

function decreases.Objective   functions for   upper  bound   

of     weights ( ( ), ( ))i iw v w v    and lower   bounds  of   

weights  ( ( ), ( ))i iw v w v    are,  as follows: 

1

1

( ( ) ( )). ( , )

( ( ) ( )). ( , )

i

i

u i i iv

l i i iv

Z w v w v d v X

Z w v w v d v X
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 2 

Here we introduce   membership function   related to 

change of weight and objective function in which, W and Z   

are   sum of   weights and objective   function related to 

present 1-median, respectively. 

0 ( )

( )
( ) ( ) ( ) (2)

( ) ( )

1 ( )

i

i

f i i

i i

i

W w v

W w v
W w v W w v

w v w v

W w v



 

 

  








 

 

  
1

( ) (3)
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u
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Z Z

Z Z
Z Z Z Z

Z Z

Z Z



 



  


 

 

To obtain Fuzzy optimal solution, that is  considered 

beneficial  to   both   client   and   server,    after each 

changing     in     weight,   we    will     compare   two 

membership functions, If  µg(Z)=µf(W) , then present     1-

median is optimal with values Z and W. Note that, it's 

possible  that equality is  not exactly  created with 

increasing 1-scale unite of weight of vertices. Finding a 

point that creates relation µg(Z) ≤ µf(W)  is  enough. After 

reaching to this point, we will  reach   solutions with more 

precision with bisection algorithm. In fact, the goal here is  

to find  max λ that  λ= min(µf , µg ). We     introduce    

Fuzzy   1-median   and    bisection algorithm, As follows.   

Algorithm for finding fuzzy 1-median of a tree 

1- At first,  we  find   1-median   of   tree   for   lower 

bounded of weights. 

2- Compute value of objective function by formul (1) for 

them. 

3- While    µf  < µg        repeat       following     steps 

          a)increasing weight of vertices that have             

shorter distance from 1-median, respectively                                                                                                             

      b)computing µf and µg with formulas (2) and (3)            

          

4- Using bisection    algorithm, compute  solution of 

problem with mentioned precision. 

 

bisection algorithm 

1- Select ε. 

2- Sum of    weights   at the  end of step 3 of   above 

algorithm, named W. 

3- Let W’=W-1. 

4- If /W-W’/<ε or µg(Z)=µf(W’) then End,else go to step 5  

5- Let  ( ' )
"

2

W W
W


   

6- If  for W” ,  µg >µf  ,  then   put   W=W, W’=W”. 

Otherwise, W=W”, W’=W’ 

7- go to step 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Look at the    following   example. In this   example 

ε=0/01 

Example. Consider tree in Figure. 1. In this   tree  length 

of     tree   is  equal   to   unit. Weight of   vertices   is  

supposed to be  Fuzzy (Table 1). We find   optimal         1-

median with the minimum and maximum of  weights. X1 

={v7} with objective function Zl=-3 and   X1={v6} with 

objective function Zu=16. Present 1-median   is X1={v7}. 

In   each stage we   increase weight of    the closest  vertex 

to present 1-median  has not   reached the highest point 

(Table 2). This  process is   repeated while µf (W”) < µg 

(Z). For finding an  exact solution, we  use  bisection 

algorithm (Table 3). So X1={v8}is optimal solution with 

sum of weight W=7/69 and objective function 

H(X1)=4/07. 

 
Figure 1:  Example 

 
TABLE 1 

FUZZY WEIGHT OF VERTICES 
VI                                 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 

W(VI)          1 -2 1 -3 1 -2 3 3 

( )iw v  2 -1 2 -2 2 -1 4 5 

 

TABLE 2 

CONCLUSION OF FUZZY 1-MEDIAN ALGORITHM 
STEP W INCREASED 

WEIGHT          
X1           Z µG            µF 

1 3 W(V6) V7 -2 0/95 0/11 

2 4 W(V8) V8 -2 0/95 0/22 

3 5 W(V5) V8 0 0/85 0/33 

4 6 W(V7) V7 2 0/74 0/44 

5 7 W(V8) V8 2 0/74 0/56 

6 8 W(V4) V8 5 0/58 0/67 

 

TABLE 3 

CONCLUSION OF  BISECTION ALGORITHM 
STEP W W' W" OPTIMAL 

1-

MEDIAN 

Z µF(W”

)     
µG(Z) 

1 7 8 7/5 V8 3/5 0/66 0/61 

2 7/5 8 7/75 V8 4/25 0/62 0/64 

3 7/5 7/75 7/63 V8 3/89 0/64 0/63 

4 7/63 7/75 7/69 V8 4/07 0/63 0/63 

 

3.  REFERENCES 

[1] C. S. Revelle, R.W. Swim,Central facility location.             

Geographical Analysis, vol. 2, pp. 30-42. 1970. 
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 ای خطی بازه-مسأله کسری ی برایا کردن جواب بازه یداپ
 aminbagheri@live.com ،کبرشىبسی ارشذ تحقیق در عملیبت التحصیل غفبر ،* امیه ثبقری

 دکتری تحقیق در عملیبت، داوشگبٌ سمىبنداوشجًی ، سیذ مجتجی قبسمی

لٍ را ثر حست قیًد طجقٍ ثىذی کردٌ ي پردازیم. در اثتذا مسأ ای می ثبزٌخطی -کسری ی لٍدر ایه مقبلٍ ثٍ حل مسأ چکیده:

بثع ثٍ دي ت ثب ارایٍ دي مذل ای مسئلٍ اصلی را تبثع َذف ثبزٌ آيریم ي سپس ی شذوی را ثذست می کًچکتریه ي ثسرگتریه وبحیٍ

کًچکتریه وبحیٍ شذوی ي دیگری را ريی ثسرگتریه  را ريیَبی  یکی از تبثع َذف .کىیم خطی تجذیل می-َذف دقیق کسری

 م.آيری میای ثرای مسألٍ ايلیٍ ثذست  ثبزٌ  یک جًاة ثُیىٍکىیم ي  وبحیٍ شذوی ثُیىٍ می

 ای. ریسی ثبزٌای، ثروبمٍ  خطی ثبزٌ-کسری ،خطی-کسریی  مسئلٍ کلمات کلیدی:

                                                           

دهندهارائه *  

 

  مقدمه .1

ای از مسبیل دویابی ياقیای را مای تاًان ثاب       طیف گستردٌ

 خطاای فرمًلااٍ کاارد.  -ریااسی کسااری  ی ثروبمااٍ مساائلٍ

در شاابخٍ َاابی خطاای -ریااسی کسااری کبرثردَاابی ثروبمااٍ

َاذف  . [1]مختلف ثٍ يیاهٌ اقتصابد ثسایبر مشاًُد اسات     

در حبلت قطیی، میىیمم یب مابکسیمم   خطی-کسری ئلمسب

کردن یک تبثع َذف قطیی تحت محذيدیت َابی خطای   

 اقتصبد ي ي گبَی شرایط مًجًد ثر جبمیٍمسألٍ می ثبشذ. 

غیر مىتظرٌ جًی ي عًامل دیگر، سجت تغییار در   تغییرات

. لااا تصامیم   شاًد  تبثع َذف ي محذيدیت َبی مسألٍ می

ذارد. ثٍ ایه ودست  از پبرامترَب در یدقیقاطالعبت گیروذٌ 

ٍ    دلیل ثرای ثیبن شا  ی  ک ي اثُاب  تصامیم گیرواذٌ در ارائا

را ثٍ شکل یاک   کسری خطیمقبدیر پبرامترَب اغلت مسبلٍ 

ای مذل  ترَبی ثبزٌپبرامثب خطی -کسریریسی  مسبلٍ ثروبمٍ

َبی حل مختلفی ثارای حال    تبکىًن ريشسبزی می کىذ. 

 ثب تبثع َذف دقیق ي محذيدیت َبیخطی -یکسر بئلمس

دقیق ارایاٍ   ای ي محذيدیت َبی تبثع َذف ثبزٌای ي یب  ثبزٌ

-کسری ه مقبلٍ ثٍ ثررسی مسألٍدر ای. [2][3]شذٌ است

تًاماب  ای کٍ ضرایت تبثع َذف ي محذيدیت َبی  خطی ثبزٌ

پاردازیم ي یاک ريش حال ثارای ایاه       ای َستىذ، مای  ثبزٌ

در اثتاذا مسائلٍ را ثار حسات قیاًد      دَیم.  مسألٍ ارایٍ می

طجقٍ ثىذی کاردٌ ي ساپس ثارای َار      =یب  ≥یب  ≤ ییىی

    ٍ ی شاذوی را ثذسات    واً،، کاًچکتریه ي ثسرگتاریه وبحیا

َابی   ر وظر گرفته کران ثبال ثارای ثابزٌ  ي ثیذ ثب د آيریم می

یک تبثع َب ثرای مخرج  ي ثب اوتخبة کران پبییه ثبزًٌرت ص

ایه تبثع َذف جذیذ ثذست  َذف دقیق تشکیل می دَیم.

، ثُیىاٍ  ی شذوی ثذست آمذٌآمذٌ را ريی کًچکتریه فضب

 آيریام ي  قذار تبثع َذف را ثذست مای ي ثُتریه مکىیم  می

 َابی صاًرت ي   ثب اوتخبة کران پبییه ثرای ثبزٌ ثطًر مشبثٍ

دقیقای تشاکیل   تبثع َذف َب ثرای مخرج،  ی ثبزٌکران ثبال

ريی ثسرگتریه فضبی شاذوی   دادٌ ي  مقذار ثُیىٍ ی آن را

 ثذتریه مقاذار تابثع َاذف    ثذست می آيریم. ثذیه ترتیت

ای ثرای  ی ثبزٌ یک جًاة ثُیىٍ حبصل خًاَذ شذ. ثىبثرایه

 . آیذ مسألٍ ايلیٍ ثذست می

 ای بازهخطی -کسری ی مساله .2

ٍ محبلت کلای   خطای  -ثروبماٍ ریاسی کساری    ی سائل

 :ای ثٍ صًرت زیر است ثبزٌ

 

  

 
                    

  

 
    

 شًوذ. ثٍ صًرت زیر تیریف می ي  کٍ در آن 

ای  خطی کٍ ثٍ ضارایت ثابزٌ  -کسری مجمًعٍ متغیرَبی مسألٍ

وشابن   ياثستٍ ویستىذ ي در عالمات مقیاذ یاب وبمقیاذ، را ثاب      

 دَیم. می

یت خطی کٍ ثٍ حاذاقل ضار  -کسریمجمًعٍ متغیرَبی مسألٍ 

 دَیم. وشبن می ای ياثستٍ اوذ ي در عالمت مقیذوذ، را ثب  ثبزٌ
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قضبیبی زیر کًچکتریه ي ثسرگتریه وبحیٍ شذوی مقبدیر را ثرای 

 کىذ. یثیبن م = ي ≥ ي ≤قیًد 

 : فرض کىیذ1قضیه

 

 ای  ثرای َر وبمسبيی ثبزٌآوگبٌ 

 
 تریه وبحیٍ شذوی ثراثر است ثب ثسرگ

 
 ي کًچکتریه وبحیٍ شذوی 

 
 کٍ در آن 

    

 
 [4]ثرَبن:

 : فرض کىیذ2قضیه

 

 ای  ثرای َر وبمسبيی ثبزٌآوگبٌ 

 
 تریه وبحیٍ شذوی ثراثر است ثب ثسرگ

 
 ي کًچکتریه وبحیٍ شذوی 

 
 [4]ثرَبن:

یه ي ثسرگتریه وبحیٍ شذوی مقابدیر  ثرای ثذست آيردن کًچکتر

کىایم ي مبوىاذ   آورا ثاٍ دي وبمسابيی تجاذیل مای     ، =ثرای قیًد 

 قطیی کردن ضرایت تابثع  حبل ثرای کىیم. قضبیبی ثبال عمل می

مبکسیمم ضارایت تابثع َاذف ي میىایمم     َذف ي ثذست آيردن 

 کىیم. دي مذل زیر استفبدٌ میضرایت تبثع َذف از 

 تبثع َذف: مقذارمبکسیمم  :1مذل
 

 
 تبثع َذف: مقذار میىیمم :2مذل

 
مابکسیمم ي میىایمم مقاذار تابثع َاذف ثاٍ       ثرای ثذست آيردن 

ريی کًچکتریه وبحیٍ شذوی  را  1مذل  ترتیت جًاة ثُیىٍ ی 

ذست ثيی ثسرگتریه وبحیٍ شذوی ر را  2جًاة ثُیىٍ ی مذل ي 

ی ايلیٍ  مسألٍای . لاا ثذتریه ي ثُتریه مقذار ثُیىٍ  ثرآيریم می

ی  ای ثرای مسألٍ یک جًاة ثُیىٍ ثبزٌ در وتیجٍ ي مشخص شذٌ

 .ايلیٍ مشخص خًاَذ شذ

ثاب اساتفبدٌ از    مای تاًان   ،ايلیٍ ی ريش حل دیگری ثرای مسألٍ

   ٍ ٍ  ی تغییر متغیر چابروس ي کاًپر مساأل را ثاٍ یاک مساألٍ     ايلیا

در  ي ثب تغییر متغیار ثکابر ثاردٌ شاذٌ     ای خطی ثبزٌ ریسی ثروبمٍ

ٍ   مس [5] ریاسی خطای    ألٍ ثذست آمذٌ را ثٍ یاک مساألٍ ثروبما

 تجذیل کرد ي جًاة ثُیىٍ را ثذست آيرد. 

 . نتـایج 5

 خطای ثاب پبرامترَابی   -کساری  ایه مقبلٍ ثٍ حل مسائلٍ ی  در
ثسرگتاریه  در اثتذا کًچکتریه فضبی شذوی ي . پرداختیمای  ثبزٌ

تابثع  ضارایت  مبکسیمم  ثب ارایٍ ی دي مذل سپس يفضبی شذوی 

يریم مساألٍ را  آ می ضرایت تبثع َذف را ثذستَذف ي میىیمم 

در اکثار  ای خبرج کردیم ي ثاٍ حال آن پارداختیم.     از حبلت ثبزٌ

 ای خطای ثابزٌ  -کسری ی یٍ شذٌ ثرای حل مسئلٍريش َبی ارا

ای در وظر گرفتٍ شذٌ یب قیًد کٍ در ایه مقبلٍ  یب تبثع َذف ثبزٌ

ای در  ثع َذف ي ضرایت را َماًارٌ ثابزٌ  تبثب ريش ارایٍ شذٌ مب  

ٍ  یک ي  وظر گرفتیم ي ثٍ حل آن پرداختیم ی ا ثابزٌ   جًاة ثُیىا

 .ثرای مسألٍ ايلیٍ ثذست آيردیم

 . مـراجع 6
[1] E. B. Bajalinov, “Linear fractional programming, Theory, 

Methods, Applications and Software”. Kluwer Academic 
Publishers, The Netherlands,  pp 245-278, 2003. 
 

[2] H. Milan, "Generalized linear fractional programming under 
interval uncertainty," European Journal of Operational Research, 

Vol. 205, pp. 42-46,  2010. 
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های کاهش روشبندی ها به منظور اولویتاستفاده از تحلیل پوششی داده

 مصرف انرژی
 Mokhtar@sutech.ac.irعلیرضا مختار، عضو هیأت علمی گروه مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شیراز، 

*احمد زراعتکار مقدم
 A.Zeraatkar@sutech.ac.irدانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شیراز،  ، 

امروزه با توجه به رشد مصرف انرژی در جوامع صنعتی و همچنین عرضه مؤثر انرژی و استفاده منطقی سبب شده  چکیده:

های صنعتی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و به یک موضوع استراتژیک تبدیل مدیریت مصرف انرژی در فعالیتاست که 

با اجرای اقدام ضروری برای بهبود عملکرد انرژی خود و ارائه  سازد کهشود. یک سیستم مدیریت انرژی سازمان را قادر می

، تعهدات خود را در جهت خط مشی ISO 50001انطباق سیستم با الزامات استانداردهای مدیریت انرژی از جمله استاندارد 

های بهبود تریزی انرژی در یک سیستم مدیریت انرژی بایستی پس از مشخص کردن فرصانرژی محقق نماید. در فاز طرح

های کاهش فرصتبندی به منظور اولویت DEA/AHPروش  ها پرداخت. برای این منظور،بندی آنعملکرد انرژی به اولویت

 مصرف انرژی پیشنهاد شده است.

  DEA/AHPها، سیستم مدیریت انرژی، تحلیل پوششی داده کلمات کلیدی:

                                                           

 *ارائه دهنده

  مقدمه .1

امروزه رشد مصرف انرژی در جوامع صنعتی، خطر اتمام سرریع  

منابع فسیلی را در پی دارد. همچنین عالوه برر آن جهران را برا    

[ 1تغییرات برگشت ناپذیر و تهدید آمیز مواجره نمروده اسرت.    

یکی از شرایط اولیه برای توسعه اقتصرادی در جوامرع صرنعتی،    

عرضه انرژی مؤثر و استفاده منطقی از انرژی است، لذا موضروع  

هرای صرنعتی بریش از پریش     مدیریت مصرف انرژی در فعالیت

مورد توجه قرار گرفته و به یک موضوع استراتژیک تبدیل شرده  

 [2است. 

تواند به عنوان یک ابرزار مهرم بررای    سیستم مدیریت انرژی می

تی جهرت نیرل بره اهرداف     های اقتصادی و صنعها و بنگاهدولت

یرک  [ 3شرود.   استراتژیک در جهت مصرف انرژی قلمرداد مری  

سرازد کره برا اجررای     سیستم مدیریت انرژی سازمان را قادر می

اقدام ضروری برای بهبود عملکررد انررژی خرود و ارائره انطبراق      

سیسررتم بررا الزامررات اسررتانداردهای مرردیریت انرررژی از جملرره  

ت خود را در جهت خرط مشری   ، تعهداISO 50001استاندارد 

 [4انرژی محقق نماید.  

سرازی سیسرتم مردیریت    یکی از مسائل مطرح در هنگام پیراده 

باشرد.  کارهای کاهش مصررف انررژی مری   بندی راهانرژی، اولیت

هرا جهرت   توان از روش تحلیل پوششی دادهبرای این منظور می

 کارهای کاهش مصرف انرژی استفاده نمود.بندی راهاولویت

 سیستم مدیریت انرژی  .2

توان مجموعه اجزای وابسته به هم سیستم مدیریت انرژی را می

مشری انررژی و فرآینردها و    دارای تعامل به منظرور ایجراد خرط   

 [4های اجرایی برای دستیابی به آن اهداف کالن دانست. روش

-شامل نیازمندیهر سیستم مدیریت انرژی از هفت بخش کلی 

ریرزی  مدیریت، خط مشی انرژی، طررح های عمومی، مسئولیت 

، ارزیابی عملکرد انررژی و برازبینی   انرژی، پیاده سازی و عملیات

یرک سیسرتم مردیریت     1در شرکل  تشکیل شده اسرت.  انرژی 

بره صرورت شرماتیک     ISO 50001انرژی  براساس استاندارد 

 نمایش داده شده است.

 

 ISO 50001مدل سیستم مدیریت انرژی بر اساس استاندارد  -1شکل 
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گیرری مصررف انررژی    ریرزی انررژی پرس از انردازه    در فاز طرح

های مصرف کننده بارز واحدهای مختلف و مشخص کردن بخش

هرای بهبرود مصررف    بنردی فرصرت  انرژی به شناسایی و اولویت

 انرژی پرداخت.

 هاتحلیل پوششی داده .3

توسرط ارارنز، کروپر و     1791ها در سرا   دادهتحلیل پوششی 

رودز به عنوان روشی بررای تحلیرل عملکررد و سرنجش میرزان      

گیرنرده، برا انردین ورودی و    کارایی نسربی واحردهای تصرمیم   

 [5ریزی خطی مطرح شد. خروجی، توسط برنامه

هرا بره منظرور بررسری نحروه      پس از آن از تحلیل پوششی داده

-هرا، شررکت  ها، دادگاهایی، دانشگاههای نیروی هوعملکرد گروه

کلبررت و   1777های بازرگانی و غیرره اسرتفاده شرد. در سرا      

یررابی ناکررارایی همکرراران برررای تعیررین کررارایی نسرربی و ریشرره

هرای مردیریتی از تحلیرل    واحدهای دانشگاهی در انجرام برنامره  

 [6ها استفاده کرند. پوششی داده

 

 AHPها و تحلیل پوششی داده 4

 جدیردی نیسرت.   ی، ایرده DEAو  AHP روش ترکیب یایده

 شده انجام تکنیک دو این ترکیب زمینه در بسیاری هایپژوهش

 DEAو  AHP قوت نقاط ترکیب با نحوی به یک هر که است

 توانسته است به نتایج جدیدی دست یابد.

را برررای مسرراله   DEAو  AHPهررای (، روش1771)برراون 

 و سراختاری  هرای انتخاب مکان مقایسه کرد و برر روی شرباهت  

 از ایمرحله دو فرآیند یک سپس. پرداخت بحث به دو آن نتایج

 یدر مرحلره  .داد ارائره  مکان انتخاب مساله برای را دو آن ادغام

 هرای بررای تعیرین مکران    DEA ای،مرحلره  دو فرآیند این او 

 کرارای  هرای مکران  دوم، یمرحله در و شدمی برده کار به ناکارا

DEA به کمک ،AHP برود  مدعی باون. شدندمی بندیالویت 

، DEAو  AHP قوت نقاط از گیریبهره ضمن ترکیب، این که

را کاهش داده و ابرزاری قدرتمنرد بررای     DMمقایسات زوجی 

 .آوردمی فراهم کارا هایجداسازی مکان

را  AHP/DEA( روش 2111سررینوانی اسررترن و همکرراران  )

 -اندورودی حالت در گیرنده تصمیم واحدهای بندیبرای رتبه

 فرآیند یک شامل آنها پیشنهادی روش. دادند ارائه اندخروجی

 از زیررین  یالیره  در نخسرت،  یمرحلره  در که بود ایمرحله دو

DEA از دوم یو در مرحله AHP شداستفاده می. 

سلسله مراتبری را   AHP/DEA( روش 2113ژانگ و کوی  ) 

برای تسهیل طراحی وسائل، ارائه دادند. در این روش، ابتردا بره   

  از ایمجموعه با وسایل هایگزینه کامپیوتری ریزیکمک برنامه

 

 بره  سرپس  شرود، می تولید گزینه آن عملکرد مورد در اطالعات

بررای اطالعرات    DEA، برای اطالعرات کیفری و   AHP کمک

 .شودمی انتخاب برتر گزینه و شوندمی بندیرتبه هاکمی، گزینه

 . نتـایج 5

ریزی انرژی در یک سیسرتم  همانطور که بیان شد در فاز طرح

هرای  مدیریت انرژی بایستی پرس از مشرخص کرردن فرصرت    

هررا پرداخررت. از بنرردی آنبهبررود عملکرررد انرررژی برره اولویررت

هرای کراهش مصررف    بندی فرصرت اولویتآنجائیکه به منظور 

-گیری انرد معیراره مواجره مری    انرژی با یک مسئله تصمیم

های پرکاربرد که یکی از روش AHPتوان از روش باشیم؛ می

 باشد، استفاده نمود.در زمینه می

، کره معمروالم موجرب نگرانری     AHPیکی از مشرکالت روش  

هررای نهنرری در شررود، وجرود قضرراوت گیرنرردگان مرریتصرمیم 

ماتریس مقایسرات زوجری اسرت کره در اینجرا برا بکرارگیری        

DEA  .9این مشکل مرتفع شده است] 

-دو به دوی فرصت DEAبرای این منظور با استفاده از مد  

های کاهش مصرف انرژی را مقایسه کرده و نترایج را در یرک   

بنردی  به اولویت AHPجدو  وارد کرده و با استفاده از روش 

 شود.ی کاهش مصرف انرژی پرداخته میهافرصت

 

 

 . مـراجع 6

ارائه مد  سلسله مراتبی "نژاد. ج، . م، باقریمیرزایی[ 1 

، دومین "های تجدیدپذیر با منطق فازیبندی انرژیبرای اولویت

 1371ریزی و مدیریت محیط زیست، تهران، کنفرانس برنامه
[2] Ates, Seyithan Ahmet, and Numan M. Durakbasa. "Evaluation 

of corporate energy management practices of energy intensive 

industries in Turkey." Energy 45, no. 1 (2012): 81-91. 

های حرارتی کشور، نظامنامه ممیزی انرژی در نیروگاه [3 

وری انرژی ایران شرکت مادر تخصصی توانیر، سازمان بهره

 1319)سابا(، 
[4] ISO, ISO. "50001: 2011-Energy management systems--

Requirements with guidance for use." International Organization for 

Standardization (2011). 

 [5] Charnes, Abraham, William W. Cooper, and Edwardo 

Rhodes. "Measuring the efficiency of decision making units." 

European journal of operational research 2, no. 6 (1978): 429-444. 

 

 

[6] Colbert, Amy, Reuven R. Levary, and Michael C. Shaner. 

"Determining the relative efficiency of MBA programs using DEA." 

European Journal of Operational Research 125, no. 3 (2000): 656-

669. 

های ها، مد تحلیل پوششی داده"مهرگان. محمدرضا،  [9  

، نشر کتاب دانشگاهی، "هاکمی در ارزیابی عملکرد سازمان

 1371ااپ او ، 
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: رویکرد تئوری بازی هادو دوره ای ارائه مدل تخصیص ظرفیت در زنجیره تأمین  
   maryam_azizi68@yahoo.com دانشگاه شاهدصنایع، مهندسی  گروه، کارشناسی ارشد *مریم عزیزی

 navidi@shahed.ac.ir  نشگاه شاهدریاضی، دا دانشکده علوم دانشیارحمیدرضا نویدی، 

 

       مدل تخصیص  دوره ای با یک تأمین کننده و دو خرده فروش در نظرگرفته شده است. در این مقاله، یک سیستم توزیع دو چکیده:

وقتی تعداد کل سفارشات بیش از ظرفیت تأمین کننده  د.اافت هدخوامختلف اتفاق  در دو دوره زمانیکه در آن جستجوی بازار  ،یظرفیت

بر عرضه و در هر دوره زمانی از آنجا که دو خرده فروش  باشد، برخی قوانین برای تخصیص ظرفیت به دو خرده فروش وضع می شود.

ارد. در نتیجه یک تعامل یک خرده فروش بر تقاضای خرده فروش رقیب تأثیر می گذ بهتقاضا رقابت می کنند، تصمیم سفارش 

بررسی استراتژی های دو  از رویکرد تئوری بازی ها برای در این مقاله د.بین موجودی خرده فروش ها ایجاد می شو رقابتی استراتژیک

ار در نهایت مقدد، استفاده شده است. رقابت می کنن در هر دورهکدیگر بر سر ظرفیت تأمین کننده خرده فروش، وقتی که آن دو با ی

 شرایط تعادلی بازی محاسبه گردید.

 جستجوی بازار -مدل -تخصیص ظرفیت -نظریه بازی ها -زنجیره تأمین کلمات کلیدی:

                                                           

 *ارائه دهنده

 

 

  مقدمه .1

دوره ای که در آن یک تأمین  دو یدر این مقاله یک سناریو

کننده محصولی را به دو خرده فروش ارائه می کند، در 

 بیشدر هر دوره ت وقتی تعداد کل سفارشا می شود. گرفتهنظر

باشد، برخی قوانین برای  در هر دوره از ظرفیت تأمین کننده

مقدار  تخصیص ظرفیت به دو خرده فروش وضع می شود.

محصولی که یک خرده فروش دریافت می کند، تخصیص 

نامیده می شود. تخصیص یک خرده فروش، متفاوت از میزان 

هر دوره  درسفارش اوست. تقاضای مشتری در هر خرده فروش 

تواند توسط یک تصادفی است و وقتی یک تقاضا نمی زمانی 

ارضا شود، مشتری ممکن است به  کمبود خرده فروش به دلیل

خرده فروش دیگری برود، این پدیده اغلب به عنوان 

از آنجا که دو خرده فروش بر  اشاره می شود. "جستجوی بازار"

در یک  سر عرضه و تقاضا رقابت می کنند، تصمیم سفارش

خرده فروش بر تقاضای خرده فروش رقیب تأثیر می گذارد. در 

نتیجه یک تعامل استراتژیک بین تصمیمات موجودی خرده 

 فروش ها ایجاد می شود.

،که در آن جستجوی بازار ی ارائه می شودمدل تخصیص ظرفیت

هدف، بررسی استراتژی  د.اافت خواهداتفاق در دو دوره زمانی 

با در هر دوره است، وقتی که آن دو  های دو خرده فروش

   رقابت می کنند. کدیگر بر سر ظرفیت تأمین کنندهی

 در این مقاله تقاضاها بصورت زیر تعریف شده است:

 

 

مشتریانی که ابتدا خرده  :دوره زمانیهر در  محلی تقاضای

 مالقات می کنند.دوره زمانی هر در را  iفروش 

مشتریانی که از خرده فروش  :دوره زمانیهر در  فاصلهتقاضای 

j  به خرده فروش دیگری می  دوره زمانیهر در  ،کمبودبه دلیل

 روند.

: تقاضای کل دوره زمانیهر در  iدر خرده فروش مؤثرتقاضای 

هر در  مجموع دو تقاضای باالبعبارتی ،  iمواجه با خرده فروش 

 دوره زمانی

 مدل سازی مسئله .2

 فرضیات مدل   2-1-1

 دوره ای با یک تأمین کننده و  دوزیع یک سیستم تو

 دو خرده فروش می باشد.

 .تقاضا، تصادفی است 

 پارامترهای مدل   2-1-2

 n  ظرفیت تأمین کننده : 

 :  هزینه عمده فروشی واحد برای خرده فروشi 

  برای تأمین کننده

 : قیمت فروش محصول به مشتریان از خرده فروشi  

 : تصادفی برای  محلی  متغیرتصادفی برای تقاضای

  iخرده فروش 
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  :تصادفی برای  محلی  متغیرتصادفی برای تقاضای

 Kدر دوره زمانی  iخرده فروش 

 :  در خرده فروش مؤثرتقاضایi  در دوره زمانیK 

 :  تخصیص به خرده فروشi فروش  )موجودی خرده

i  )در شروع 

 نگه داری : هزینه 

  تابع چگالی احتمال : 

  که : تابع توزیع تجمعی 

 

 :  تابع مطلوبیت موردانتظار که تخصیص

 ی دهد.را به خرده فروشان م های 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حل مدل .3

در این بخش به محاسبه مقدار تخصیص بهینه برای بازیکنان، با 

 پردازیم. استفاده از مفهوم تعادل نش می

 

 

 

 

 

 

 داریم. نیز 2به همین ترتیب برای خرده فروش 

 

وقتی تأمین کننده ظرفیت نامتنااهی دارد، یاک تعاادل     قضیه:

Nashحصر بفرد نش من Nash

1 2 (x ,  x وجود دارد که می تواناد   (

 :با حل سیستم معادالت زیر به دست می آید

 

 نتایج.  4

یک سیساتم توزیاع دو دوره ای باا یاک تاأمین       تحقیقدر این 

دو خرده فروش  ، که در آنکننده و دو خرده فروش بررسی شد

رقاابتی  پا  از مدلساازی    .عرضه و تقاضا رقابت مای کنناد   در

 محاسابه باازی   ناش  تعادل بازیکنان با تابع پیامد پیوسته مقدار

 .گردید
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Abstract: Abstract: Let us consider a non-self mapping BAT : , where A  and B are two 

nonempty subsets of a partially ordered set that is equipped a metric. A best proximity point p  for 

such a mapping T is a point such that ),(),( BAdistTppd  . In this work, we provide different 

existence results of best proximity points and so, we state a new fixed point theorem in the setting of 

partially ordered set. 
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1.  INTRODUCTION 

Let A  and B be two nonempty subsets of a metric 

space X . A non-self-mapping BAT :  is said 

to be a contraction if there exists a constant )1,0[k , 

such that ),(),( yxkdTyTxd  , for all Ayx , . 

    The well-known Banach contraction principle states 

that if  A  is complete subset of X  and T is contraction 

self-mapping, then the fixed point equation xTx   has 

exactly one solution. 

Now, consider a non-self mapping BAT : , where 

A  and B are nonempty subsets of a metric space 

),( dX . Clearly, the fixed point equation xTx   may 

not have solution. Hence, it is contemplated to find an 

approximate Ax  such that the error ),( Txxd  is 

minimum. 

A point Ap  is called best proximity point of T  if 

).,(),( BAdistTppd   

Existence and convergence of best proximity points for 

various classes of non-self mappings is an interesting topic 

in optimization theory; see [1-4] for more information. 

The purpose of this article is to provide sufficient 

conditions which ensure the existence of best proximity 

points for a new class of non-self mappings, called  

ordered weak proximal contractions in partially ordered 

metric spaces. We also obtain best proximity point results 

for  ordered weak contractions in the setting of  uniformly 

convex Banach spaces equipped a partially ordered 

relation. 

 

2.  TECHNICAL WORK PREPARATION 

It is assumed throughout this note that ),( X  is a 

partially ordered set and there exists a metric d  in X . 

Let A  and B be nonempty subsets of  a metric space  

),( dX . Let us fix the following notations which will be 

needed throughout this work: 

,),(),,(),(),(* BAbaBAdistbadbad   

)},,(),(:;{0 BAdistyxdByAxA   

)}.,(),(:;{0 BAdistyxdAxByB   

Note that if ),( BA is a nonempty, weakly compact and 

convex pair of subsets of a Banach space X , then the 

pair ),( 00 BA is nonempty. 

    The following notion was introduced in [5]. 

 

    Definition 1.  A non-self mapping  BAT :  is said 

to be a proximally increasing if it satisfies the condition 

that  

.,,,

,),(),().(&

Avuyx

vuBAdistTyvdTxudyx




 

 

We now introduce the following new class of non-self 

mappings. Define a strictly decreasing function   from 

)1,0[  onto )1,
2

1
(  by 

r
r




1

1
)( . 

 

Definition 2.  A non-self  mapping BAT :  is said 

to be an ordered weak proximal contraction if for all 

Ayxvu ,,,  with yx   and 

),,(),(&),(),( BAdistTyvdBAdistTxud   

we have 

     ).,(),(),(),()( * yxrdvudyxdTxxdr   

We also say that the non-self mapping BAT : is 

an ordered weak contraction if for all Ayx , with 

yx  we have 
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    ).,(),(),(),()( * yxrdTyTxdyxdTxxdr   

 

Here, we state our main result of this paper. 

 

Theorem 3. Let X be a nonempty set such that 

),( X  is a partially ordered set and ),( dX is a 

complete metric space. Suppose that ),( BA  is a 

nonempty pair of subsets of X  such that 0A is nonempty 

and closed. Let BAT :  be a non-self mapping 

satisfies the following conditions. 

(i) T is a proximally increasing and ordered weak 

proximal contraction and 00)( BAT  . 

(ii) There exist elements 010 , Axx   such that 

).,(),(& 0110 BAdistTxxdxx   

(iii) If }{ nx is an increasing sequence of elements in 

A  converging to x , then xxn   for all n .  

Then T  has a best proximity point. 

 

The next result obtains from Theorem 3, immediately. 

 

Corollary 4. Let ),( BA  be a nonempty, bounded, 

closed and convex pair of subsets of a uniformly convex 

Banach space X  and let " " be a partially ordered 

relation on X . Let BAT : be a non-self mapping 

satisfies the following conditions. 

(i) T is a proximally increasing and ordered weak 

contraction and 00)( BAT  . 

(ii) There exist elements 010 , Axx   such that 

).,(||||& 0110 BAdistTxxxx   

 (iii) If }{ nx is an increasing sequence of elements in 

A  converging to x , then xxn   for all n . 

Then T  has a best proximity point. 

 

The following result is an extension of Suzuki's fixed 

theorem ([6]) in partially ordered metric spaces. 

 

Corollary 5. Let X  be a nonempty set such that 

),( X is a partially ordered set and ),( dX is a 

complete metric space. Assume that X satisfies the 

condition that if a non-decreasing sequence 

Xxxn  ,  then xxn  for all n . Let 

XXT : be a monotone and non-decreasing mapping 

for which 

),,(),(),(),()( yxrdTyTxdyxdTxxdr   

for every Xyx , with yx  . If there exists 

Xx 0 such that 00 Txx  , then T has a fixed point. 
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 *ارائه دهنده

با فرض کیفیت  یفاسدشدن یکاالها یبرای دوسطح نیتام رهیتوسعه زنج

ها یباز هینظر کردیبا رونامرغوب و امتیاز خرید اعتباری   
 r.bijari@gmail.com ، الزهرا)س(دانشگاه دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع،  ،*ریحانه بیجاری

  esmaeili_m@alzahra.ac.ir ،الزهرا)س(، دانشگاه صنایع گروه عضو هیأت علمی  مریم اسمعیلی،

 gmail.comata.taleizadeh@، تهراناه ، دانشگصنایع گروه عضو هیأت علمی  زاده، عطااهلل طالعی

دنیای واقعی انجام  بهموجودی و  تامین های زنجیره های بسیاری جهت نزدیک کردن مدل های اخیر تالش در سال چکیده:

هرچند در  شود. فاسدشدنی پرداخته میتامین دوسطحی برای کاالهای  در این مقاله به توسعه یک مدل زنجیرهشده است. 

تامین به آن  یرهافتد، تعداد محدودی از مقاالت در زنج ها اتفاق می ندگانه محصوالت برای اغلب سیستمواقعیت کیفیت چ

 شود. برای حل بر در نظر گرفتن این مهم، موضوع خرید اعتباری نیز از سوی فروشنده به خریدار مطرح می   عالوهاند.  پرداخته

شده، مثال عددی حل  های ارائه شود. در نهایت جهت اثبات کارایی مدل و الگوریتم ها بهره برده می مدل از رویکرد نظریه بازی

توجهی  تامین متمرکز افزایش قابل تامین در حالت زنجیره دهد که سود کل زنجیره نشان می از حل مدل است. نتایج حاصل شده

 دارد.

ها، زنجیره تامین دوسطحی، نظریه بازیکیفیت چندگانه یره تامین، کاالی فاسدشدنی، مدیریت زنج کلمات کلیدی:  

   مقدمه .1

ها  مدیریت موجودی همواره یک ابزار بسیار کارآمد برای شرکت

های اخیر با توجهه بهه رقابهت موجهود در بهازار و       است. در سال

 در ارتبها  هسهتند   ههم  هایی که بها  شرکتزایش تنوع کاالها، اف

رو زنجیهره   کنند. از این میتعامل برقرار  ،برای پیروزی در رقابت

ههای  پیدا کرد. تالشبیشتری های موجودی بروز  تامین در مدل

بسیاری برای نزدیک کهردن مسهائل نظهری زنجیهره تهامین بهه       

ینکه در دنیهای واقعهی   باوجود امسائل واقعی انجام گرفته است. 

در سفارشات رسیده معموال اقالم معیوب وجود دارد و این اقالم 

 ههای  مدلشوند، در  های بسیاری را سبب می برای خریدار هزینه

تههامین بحههف کیفیههت چندگانههه  و زنجیههره موجههودی کالسههیک

شود. این مسئله زمانی که کاالهها   محصوالت در نظر گرفته نمی

در ایهن   کنهد.  ند اهمیت بیشتری پیدا میماهیت فسادپذیری دار

کاالههای   بهرای سهطحی   یک زنجیره تهامین دو به بررسی  مقاله

پرداختهه  فاسدشدنی همراه با بحهف کهاالی معیهوب و بازرسهی     

 .دهد شود که فروشنده به خریدار امتیاز خرید اعتباری را می می

 مرور ادبیات .2

ر یهک  اولین بار هانه  بهه بررسهی کیفیهت چندگانهه کاالهها د      

زنجیره تامین دوسطحی پرداخت. در این مدل فروشنده کهاالی  

کنهد   مورد نیاز خریدار را طی چند محموله به خریدار واگذار می

 بهار  شهاه اولهین  . [1]که هر محموله دارای کاالی نامرغوب است 

کاالهههای فاسدشههدنی را تحههت شههراید تههاخیر در  EOQمههدل 

داس و همکهاران بهه   . [2] توسهعه داد و خرید اعتباری  پرداخت

زنجیهره تهامین دو سهطحی بهرای     یهک مهدل یکرارچهه     توسعه

خرید اعتبهاری  کاالهای فاسدشدنی با نرخ فساد ثابت و با امتیاز 

پرداختند در مدل ایشان هزینه خرید کاال تابعی وابسته به طول 

توسهعه یهک مهدل     بهه  چن و کن  .[3] یاشد دوره پرداخت می

انههد و موضههوع کیفیههت  پرداختهههفروشههنده و خریههدار  یکرارچههه

انهد. در ایهن    نامرغوب و تاخیر در پرداخت را هم در نظهر گرفتهه  

ههای   های وارانتهی نیهز بهرای جبهران زیهان      راستا موضوع هزینه

یههک  اسههمعیلی و همکههاران .[4] خریههدار بررسههی شههده اسههت

عوامههل بازاریههابی بههه عنههوان  تههامین دوسههطحی را بهها   زنجیههره

بها رویکهرد نظریهه    نوسهعه دادنهد و   ضها  فاکتورهای جدید در تقا

ها و بازی استکلبرگ و همکارانه به حل بهینه برای قیمهت   بازی

 .[5] ندو اندازه سفارش رسیدفروش، تبلیغات 

 مدلسازی مسئله .3

تهک   یموجود ستمیس یبه بررس ،مقاله نیا یشنهادیدر مدل پ

 دارخریه  –فروشهنده   دو سطحی نیتام رهیزنج کیدر محصولی 

. شهود  پرداخته مهی هستند  یفاسدشدن داریبازار خر یکه کاالها

در خهود  را  وبیه مع یکاالهها  یشده نسبت سفارش داده یکاالها

پهردازد و   یکاالها مه  یبه بازرس داریخر ل،یاز تحوبعد  لذا دارند؛

. رسهاند  یبه فروش م کجایکاالها را  نیا یزمان بازرس یدر انتها

 دیخر نهیپرداخت هز یرا برا یا یفروشنده مهلت زمان نیهمچن

 .دهد یم داریبه خر

 مفروضات

 تقاضا، قطعی و ثابت در نظر گرفته شده است.. 1

بها نهرخ    جداسازی اقالم معیهوب  جهت ها بسته ،از وصول س. پ2

فرآینهد بازرسهی و بهرآورده کهردن      شهوند.  بازرسی می xمعلوم

شهوند. نهرخ بازرسهی ، بزرگتهر از نهرخ       زمان انجام مهی  تقاضا هم

 شود. پوشی می از فساد در زمان بازرسی چشم .تقاضا است
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مورد معیهوب اسهت کهه از تهابع      هر محموله شامل درصد. 3

کاالهای معیهوب  کند.  ای پیروی می شده توزیع احتمالی شناخته

 شوند. با تخفیف فروخته می در یک بستهدر انتهای بازرسی 

 شوند.   در واحد زمان فاسد می . کاالهای سالم با نرخ ثابت4

مهلهت زمهانی    درآمد حاصل از فروش دریافتبرای  . فروشنده5

 دهد.را بدون در نظر گرفتن بهره به خریدار می Mبرابر 

 با نرخ بهره Mتا زمان را  خود خریدار درآمد حاصل از فروش. 6

Id برای پرداخهت هزینهه کاالههایی کهه     وی گذارد.  در بانک می

 فروشهنده  این بازهدر  گیرد. اند از بانک وام می هنوز فروش نرفته

 .شودمتحمل می Isای را با نرخ رفته هزینه سود از دست

 افق زمانی نامحدود است.ونرخ کاالگیری ، مجازغیرکمبود .7

 نمادهای مسئله 1 جدول

Sb دهی خریدار هزینه سفارش Sv دهی فروشنده هزینه سفارش 

D نرخ ساالنه تقاضا F هزینه ثابت هر ارسال 

Ic نرخ بهره پرداختی خریدار Iv 

نرخ بهره فرصت از 

رفته دست  

Id نرخ بهره سررده خریدار C  خرید واحد کاالقیمت 

hb 
ی نگهداری هر کاال  هزینه

 خریدار
hv 

  یکاال نگهداری هر  هزینه

 فروشنده

 مدت زمان پرداخت اعتباری M درصد کاالهای نامرغوب 

ν قیمت هر کاالی نامرغوب P نرخ ساالنه تولید 

d هزینه بازرسی هر واحد c هزینه تولید واحد کاال 

pb قیمت فروش هر کاال x  بازرسینرخ  

 تعداد دفعات ارسال 𝑛 نرخ فساد 

 td مقدار سفارش خریدار  
الزم برای بازرسی  زمان

 کاالها

 فروشنده ساالنه تابع سود

سود کل ساالنه فروشنده برابر است با درآمهد حاصهل از فهروش    

ی مربهو  بهه فروشهنده،     ههای سهاالنه  کاالها که مجموع هزینهه 

گیهری،  سهازی(، تولیهد، سهفارش    )آمهاده اندازی  شامل هزینه راه

 شود. نگهداری و فرصت از دست رفته از آن کسر می
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( ) 1 2

2 2

v s
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 خریدار ساالنه تابع سود 

درآمد حاصل از فهروش و  سود کل ساالنه فروشنده برابر است با 

هزینهه   کهه درآمد بهره حاصل از فروش کاالهای سالم و معیوب 

بازرسی، خرید، نگهداری و بههره حاصهل از    دهی،ساالنه سفارش

تهابع سهود سهاالنه خریهدار     شود.  از آن کسر می جریمه دیرکرد

  شهامل دو حالهت   Tو  td ،Mبسته به رابطهه  
d
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d
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 روش حل .4

  ها یباز هینظر استفاده از رویکردبا مدل پیشنهادی این مقاله در 

تعادل نش محاسبه  ستا،یا ی غیر همکارانهبازبرای . شود حل می

از بهازی   رهیزنجکل ینه بدست آوردن جواب به یبراو  گردد یم

 شود. یم بهره برده 2متمرکز نیتام رهیزنجبرای  1همکارانه

 . نتـایج 5

بهازی همکارانهه    حاصهل از سهود   با توجه به نتایج بدست آمهده، 

همچنین بها   .است بیشتر از سود در شراید غیرهمکارانه همواره

هها   انجام تحلیل حساسیت بر روی پارامترهای تاثیرگذار اثهر آن 

 شود. بر توابع هدف فروشنده، خریدار و زنجیره بررسی می

 . مـراجع 6
[1] Huang, C.-K. (2004). An optimal policy for a single-vendor 

single-buyer integrated production–inventory problem with 

process unreliability consideration. International Journal of 

Production Economics, 9, pp. 91-98. 

[2] Shah, N.K., Shah, Y.K. (1993). Probabilistic time scheduling 

model for exponentially decaying in ventory when delay in 
payments is permissible, Int Journal of Production Economics, 

32, pp. 77-82. 

[3] Das, B.C., Das, B., Mondal, S. K. (2013). Integrated supply 
chain model for a deteriorating item with procurement cost 

dependent credit period. Computers & Industrial Engineering 

64(3), 788-796. 
[4] Chen, L.H., Kang, F.S. (2010). Coordination between vendor 

and buyer considering trade credit and items of imperfect 

quality, Int  Journal of Production Economics, 123(1), 52-61. 

Esmaeili, M., Aryanezhad, M.-B., Zeephongsekul, P. 

(2009). A game thory approach in seller-buyer supply 

chain. European Journal of Ope            

                                                           
1 Coordinated game 
2 Centralized Supplychain 
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پذیر با در محیط سری انعطاف کارها ارائه یک مدل ریاضی برای زمانبندی

 موازی غیرمشابههای ماشین

 e.asadi@nit.ac.ir ،صنعتي نوشیرواني بابل، دانشگاه مهندسي صنایععضو هیأت علمي گروه ،*ابراهیم اسدی گنگرج

 n_nahavandi@modares.ac.ir تربیت مدرس،، دانشگاه مهندسي صنایعگروه هیأت علمي  نسیم نهاوندی، عضو

 s.safaei@nit.ac.ir، صنعتي نوشیرواني بابل، دانشگاه مهندسي صنایعگروه عضو هیأت علمي  عبدالستار صفایي،

باشد که های موازی غیرمشابه، شامل تعیین توالي در محیط سری ميماشینپذیر با زمانبندی در محیط سری انعطاف چکیده:

باشد. در این تحقیق سعي شده است که یک مدل ریاضي عدد صحیح یرمشابه ميحله شامل دو یا چند ماشین موازی غهر مر

طول دوره  سازیکمینه مختلط کارا برای این مسأله توسعه داده شود. تابع هدف در نظر گرفته شده برای این مدل ریاضي

تعداد مسائل حل ي مدل ریاضي ارائه شده، این مدل با دو مدل موجود در ادبیات از نظر یباشد. برای بررسي کاراساخت مي

  و زمان حل مقایسه شده است. در یک بازه زماني مشخص شده

 د صحیح مختلطعد به، مدل ریاضيهای موازی غیرمشاپذیر، ماشینطافمحیط سری انع کلمات کلیدی:

 مقدمه .1

 ای که بیش از یک ماشینگونهمرحله به mکار در  nزمانبندی 

عنوان مسأله سرری  غیرمشابه در هر مرحله وجود دارد به موازی

شرود.  های موازی غیر مشابه شرناخته مري  پذیر با ماشینانعطاف

خطرو   نظیرر   مختلر   هرای کراری  این مسأله در محریط  .[2]

، [4]فرودد  ، خرط تولیرد   [1]بنردی  ، خطرو  بسرته  [2]مونتاژ 

 کاربرد دارد.   [5]صنایع الکترونیکي 

های غیرمشابه، مدت زمان پذیر با ماشیندر مسأله سری انعطاف

در یک مرحله با یکدیگر متفاوت است و وابسته به  فرآیند کارها

هرای  ماشرین باشد که ایرن سربت تفراوت میران     نوع ماشین مي

شود. مهمترین علت این تفاوت ناشي از این واقعیرت  مختل  مي

ها فقط مناست گروه خاصري از کارهرا   است که بعضي از ماشین

خاطر شرایط خاصري کره دارنرد    باشند و یا بعضي از کارها بهمي

هرای خرات تخصریص یابنرد     توانند به بعضي از ماشینفقط مي

[2.] 

ارائه مردل ریاضري کرارا    مانبندی، ادبیات زیکي از مسائل مطرح 

در ایرن تحقیرق سرعي    باشد. های کاری مختل  ميبرای محیط

شده است که یک مدل ریاضي کارا برای این مسأله توسعه داده 

شود. برای این منظور مدل ریاضي ارائه شده با دو مدل موجرود  

مقایسره   از نظر تعداد مسائل حل شرده و زمران حرل    در ادبیات

 شده است.

 ل ریاضیمد .2

در این بخش به معرفي مدل ریاضي برای مسرأله زمانبنردی در   

تابع هردف در نظرر    .شودمحیط سری انعطاف پذیر پرداخته مي

سرازی طرول دوره سراخت یرا     گرفته شده برای مسرأله، کمینره  

Cmax هایي که برای نمرایش ایرن مردل ریاضري     نشانه باشد.مي

 باشد:استفاده شده است به شرح زیر مي

,j lاندیس کارها : 

i  :مراحل اندیس 

kهای هر مرحله: اندیس ماشین 

nتعداد کارها : 

mتعداد مراحل : 

isهای در مرحله : تعداد ماشینi 

ijkP مدت زمان فرآیند کار :j  در مرحلهi بر روی ماشین 

Mعدد بسیار بزرگ : 

ijC زمان تکمیل کار :j  در مرحلهi 

ijkX اگر کار :j  به ماشینk  در مرحلهi  یابد برابر برا  تخصیص

 .0در غیر اینصورت  2

iljY اگر کار :l  قبل از کارj  در مرحلهi    2فرآیند شود برابرر برا 

 .0در غیر اینصورت 

ijlW اگر کارهای :l  وj  در مرحلهi   بر روی یک ماشین فرآینرد

 .0در غیر اینصورت  2شوند برابر با 
Rهای دزم برای تعری  متغیرهای تصرمیم   : مجموعه اندیس

 , |R j l j l ) 

اگر متغیرهای تصمیم معرفي شده برای حل این مسأله براساس 

های آنها تعری  شوند، سبت افرزایش تعرداد متغیرهرای    اندیس

شرود  مري شود. بنابراین سرعي  تصمیم و کاهش کارایي مدل مي

 Rتعداد متغیرهرای تصرمیم غیرضرروری برا تعریر  مجموعره       

 .[6]یابد کاهش مي
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عدد صرحیح   بنابراین با توجه به مطالت ارائه شده مدل ریاضي 

 به صورت زیر خواهد بود: مختلط
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است و محدودیت  Cmax( به دنبال کمینه نمودن 2تابع هدف  

توانرد فقرط برر روی    ( بر این نکته تأکید دارد که هر کار مري 2 

( نشران  1یک ماشین در هر مرحله فرآینرد شرود. محردودیت     

در مرحله اول بزرگتر یرا مسراوی    jدهد که زمان تکمیل کار مي

باشد. رابطه میان زمران  مدت زمان فرآیند آن در مرحله اول مي

( بیان شرده  4در دو مرحله متوالي در محدودیت   jتکمیل کار 

( نشران دهنرده رابطره    6( و  5هرای   است. مجموعه محدودیت

محردودیت  . باشدمیان دو کار متوالي که بر روی یک ماشین مي

به یک ماشین در مرحله   jو  lدهد که اگر دو کار ( نشان مي7 

i    تخصیص یابند مقردار متغیررiljW     خواهرد شرد   2برابرر برا. 

 تصمیم دارد که متغیرهای( بیان مي1های  سرانجام محدودیت

 باشند.صفر یا یک مي

 بررسی کیفیت مدل ریاضی .3

برا   یافتهتوسعه کیفیت مدل ریاضي ارائه شده، مدلبرای بررسي 

و  [7]هررای ارائرره شررده توسررط نهاونرردی و همکرراران    مرردل

Nahavandi and Asadi [1] عداد مسائل حل شده از نظر ت

 ، ن منظرور ایر  . برایو زمان حل مقایسه شده است دقیقه 10در 

مسررأله آزمایشرري بررا ابعرراد مختلرر  براسرراس تحقیررق       20

Nahavandi and Asadi [1]   .نترای  بره    تولید شرده اسرت

 باشد:شرح جدول زیر مي

 های ریاضي: مقایسه نتای  مدل2جدول 

 نام تحقیق تعداد مسائل حل شده زمان حل

 نهاوندی و همکاران 0 22012
21712 21 Nahavandi and Asadi 

 مدل ریاضي توسعه یافته 26 22112

شود مدل ریاضي ارائه شده هم از نظرر  مشاهده مي همانطور که

نسربت بره دیگرر    زمان حل و هم از نظر تعداد مسائل حل شده 

 های ریاضي عملکرد بهتری دارد.مدل

 گیرینتـیجه .4

-له سری انعطافأدر این تحقیق یک مدل ریاضي برای حل مس

های موازی غیرمشابه ارائه شده است. بررای ایرن   پذیر با ماشین

ارائه شرده برا دو مردل     عدد صحیح مختلط مدل ریاضيمنظور 

دهرد کره   موجود در ادبیات مقایسه شده است. نتای  نشران مري  

زمران  و هرم از نظرر    تعداد مسائل حل شدهاین مدل هم از نظر 

 حل نبست به دو مدل موجود برتری دارد.

هررای ابتکرراری و بهبررود کیفیررت مرردل ریاضرري، توسررعه رو  

هرای پرایین   سأله و همچنین توسعه کرانکاری برای این متبافرا

 های تحقیقات آتي باشد.تواند از زمینهمناست مي

 مـراجع .5
[1] I. Ribas, R. Leisten and J.M.  Framinan, "Review and 

classification of hybrid flow shop scheduling problems from a 

production system and a solutions procedure perspective" 
Computers&operation research, Vol. 37, pp. 1439–1454, 2009. 

[2] D. Quadt and H. Kuhn, "Conceptual framework for lot-sizing 

and scheduling of flexible flow lines", International journal of 
production research, Vol. 43(11), pp. 2291–2308, 2005. 

[3] L. Adler, N. Fraiman, E. Kobacker, M. Pinedo, J.C. Plotnicoff 

and T.P. Wu, "BPSS: a scheduling support system for the 
packaging industry", Operations Research. Vol. 41, pp. 641–

648, 1993. 

[4] S. Voss and A. Witt, "Hybrid flow shop scheduling as a multi-
mod multi-project scheduling problem with batching 

requirements: a real-world application", International journal of 

production economics. Vol. 105(2), pp. 445–458, 2005. 
[5] R.J. Wittrock, "An adaptable scheduling algorithm for flexible 

flow lines", Operations research, Vol. 36, pp. 445–453, 1988. 

[6] B. Tadayon and N. Salmasi, "A two-criteria objective function 
flexible flowshop scheduling problem with machine eligibility 

constraint", International Journal of Advanced Manufacturing 

Technology, Vol. 64, pp.1001–1015, 2013. 

تأثیر مکان گلوگاه بر "؛ ، م.ر.ناصریامین ،، ا.گنگرجاسدی .،ن نهاوندی، [7]

پذیر با روی معیارهای عملکردی خط تولید در محیط سری انعطاف

 پذیرفته  2102مجله علمي پژوهشي شری ، ، "های غیرمشابهماشین

 شده(

[8] N. Nahavandi and E. Asadi Gangraj, " A New Lower Bound for 

Flexible Flow Shop Problem with unrelated machines",  

International Journal of Industrial Engineering & Production 
Research, Vol. 25, pp. 65-70, 2014 
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سازی مجموع دیرکرد و های موازی غیرمرتبط با هدف کمینهبندی ماشینزمان

 زودکرد کارها

 feizi.yasser@gmail.com  دانشگاه صنعتی شریف ،دانشکده مهندسی صنایعدانشجوی کارشناسی ارشد ، *یاسر فیصی

 nsalmasi@sharif.edu  ، دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی صنایع عضو هیئت علمی ناصر سلماسی،

سازی و آزادسازی کارها و امکان غیرمرتبط با در نظر گرفتن زمان آمادههای موازی  بندی ماشینزمانی در این پژوهش مسأله چکیده:

با توجه  .گیردها با هدف کمینه کردن مجموع دیرکرد و زودکرد کارها مورد مطالعه قرار می ای از ماشینی دسته ها به وسیلهپردازش آن

اابتکاری جستجوی ممنوع به عنوان رویکرد حل تقریبی های بزرگ الگوریتم فربرای حل آن در اندازه ،پی سخت بودن مسأله-به ان

شود و در سازی ارائه میجستجوی همسایگی و ممنوع های مختلفی با استفاده از چندین استراتژیگیرد. سناریومورد استفاده قرار می

ی نیمه تصادفی که شود، سناریوی جستجوی همسایگی کاهش یافتههای آماری مشخص مینهایت با کمک روش طراحی آزمایش

 .بهترین عملکرد را دارد ،گیردجایی و درجی را در نظر میهای جابههمزمان همسایگی

 زمان آزادسازی ،امکان پردازش ماشین ،سازیزمان آماده ،مجموع دیرکرد و زودکرد کارها ،غیرمرتبطهای موازی  ماشین کلمات کلیدی:

                                                           
*
 ارایه دهنده 

 

  مقدمه .1

هننای مننوازی  بننندی ماشننینزمننانی در ایننن پننژوهش مسننأله

سازی و آزادسازی کارهنا  غیرمرتبط با در نظر گرفتن زمان آماده

ها با هندف   ای از ماشینی دسته ها به وسیلهو امکان پردازش آن

قرار کمینه کردن مجموع دیرکرد و زودکرد کارها، مورد مطالعه 

 Unrelated Parallel Machine Scheduling) گیننردمننی

(UPMS .))به  (9191)نمایش این مساله در نمادگذاری گراهام

اینن مسناله تناکنون     است. Rm|sijk, rj, Mj|∑Tj+∑Ejشکل 

 پژوهشترین مشابه دربندی مطالعه نشده است. در ادبیات زمان

ی مسنننأله (2192واالدا و روینننز ) بنننه مو نننوع اینننن مقالنننه،

Rm|sijk|∑wj’Tj+∑ wj”Ej   ریا ننی  و دو منند بررسننی را

بودن  پی سخت-ان کنند. سپس با توجه بهبرای مسأله ارایه می

مسأله از الگوریتم ژنتیک برای به دست آوردن جواب نزدیک به 

 .نمایندبهینه استفاده می
 رویکرد حل تقریبی .2

ینک   Tj+∑Ej∑| |1ی مسنأله کند کنه  ثابت می (،2192)وان

ی پننی سننخت اسننت. بنننابراین مسننأله-ی بننه شنندت انمسننأله

UPMS  ی لذا امکان حل بهیننه  پی سخت است.–ان به شدت

 در زمان مناسب وجود ندارد UPMSی های بزرگ مسألهاندازه

هنای  های حل تقریبنی نظینر الگنوریتم   و بایست به دنبا  روش

الگوریتم جستجوی  در این پژوهش ابتکاری و فراابتکاری باشیم.

  شده است. استفاده UPMSی ( جهت حل مسألهTSممنوع )

TS  برای حل پیشنهادیUPMS ای بنر مبننای  از جواب اولیه 

در  کنند. اسنتفاده منی   EDD (Earliest Due Date ) یقاعده

کارها بر مبنای موعد تحویل بنه ترتینب صنعودی     EDDروش 

 را با نیهر ماش یکار بر رو نیآخر لیزمان تکمشوند. مرتب می

Ci کار  . مدهیینشان مk بیبه ترت EDD نیانتخاب و به ماش 

b ابدییم صیتخص. b  شود:تعیین میبه شکل زیر 

  
Seti نیبنه ماشن   (9ی )رابطهکه از  است ییکارها یمجموعه i 

همنان   بنر روی هنر ماشنین    کارهنا  توالی اگر. اندافتهی صیتخص

بنرای تعینین    ،باشند  مورد نظنر  به ماشین کارهاتوالی تخصیص 

 شود:زیر استفاده می ریا ی از مد  ،روی هر ماشین بندیزمان

 

 
 

 

 

 
انحراف کار  زانیم zjو  j کار لیزمان تکم انگریب xjدر مد  فوق 

j  بنه دسنت آوردن مقندار تنابع      یبرا است. آن لیاز موعد تحو

 :شودیاستفاده م ریز یاز رابطه Z یهدف کل

 

. تنا  از کارها است یتوال کیپژوهش هر جواب به صورت  نیدر ا
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 2 

تخصنیص   ،EDDی این مرحله از الگوریتم بنرای جنواب اولینه   

دو  ها انجام شد.بندی آنها، تعیین توالی و زمانکارها به ماشین

 هر جواب به شرح زیر است:کامل ی تعریف همسایگی شیوه

 یبنا کنار  است  یدر توال i تیکه در موقع یکارجایی: الف. جابه

 :((2112)سلماسی)شودیجا به جا م است  j تیکه در موقع

 
درج   j تین قنرار دارد، در موقع  i تیکه در موقع یکارب. درج: 

 :((2192عامری و سلماسی))عربدشویم

                      (9) 
هنای فنوق دو ننوع    از طرفی با توجه به بزرگ بنودن همسنایگی  

 اند:همسایگی کاهش یافته نیز تعریف شده

 الف. درجی کاهش یافته:

                    (10) 

                     (11) 

 جایی کاهش یافته:ب(جابه

          (12) 

 هنای بنا اسنتفاده از اسنتراتژی    کنه  های مختلفنی سناریواز بین 

توان ارائنه  میسازی ممنوع هایو رویکرد فوق همسایگی تعریف

 جاییممنوع کردن عکس جابه یاستراتژبا  شکل زیرچهار کرد، 

 کردند:تری تولید های مناسبجواب ،تیدو موقع

 TSالگوریتم وهای . سناری1 جدو 

 
اجرای الگوریتم، لیست ممنوع، لیست شناخص  در هر مرحله از 

اگر تعداد تکنرار بهتنرین    شوند.و لیست کاندید به روز آوری می

 بیشتر شنود، آنگناه در الگنوریتم     best-repمقدار تابع هدف از 

با جستجوی همسایگی کاهش یافته، بنه جنای انتخناب قطعنی     

و جسنتجوی   کننیم ها از انتخاب تصادفی استفاده میهمسایگی

 شود.همسایگی نیمه تصادفی نامیده می

 یآمار هایشیآزما لیو تحل یطراح .3

آزمنایش  بنه طراحنی   برای بررسی کارایی چهار الگنوریتم فنوق   

در  ی نموننه مسنأله  291 برای این منظنور . رداخته شده استپ

ی نموننه بنه   با در نظر گرفتن هر مسنأله  کالس ساخته شد. 29

رح بنالک  ط، و هر الگوریتم به عنوان یک تیمار عنوان یک بالک

شرایط با برقراری  .ه استمورد استفاده قرار گرفتکامل تصادفی 

ی مقایسننه طرفننه بننرای آزمننونیننک تحلیننل واریننانس از ،الزم

 شود. این آزمون به شکل زیر است:ها استفاده میمیانگین

                                   (13) 
افزار داده شده است، خروجی نرمنشان  9طور که در شکل همان

SPSS در سنط    را هنا وجود تفاوت بین مینانگین  29ی نسخه

 دهد.نشان می درصد 19داری معنی

 

 های میانگینطرفه برای مقایسه. تحلیل واریانس یک9شکل 

 تابع هندف  میانگینها که کدام یک از سناریواینتشخیص برای 

. کمتری دارد، از آزمون مقایسات زوجی تنوکی اسنتفاده کنردیم   

-آزمون توکی نشان می مشخص است، 2طور که از شکل همان

 دارد.عملکرد بهتری  inset-swaprandomالگوریتم دهد که 

 

های میانگین. نتایج آزمون توکی برای مقایسات چندگانه2شکل   

 گیرییجهنتـ  .4

مورد مطالعه قرار گرفنت. بنا    UPMSی در این پژوهش مسأله

م جستجوی ممنوع از الگویت ،پی سخت بودن مسأله-توجه به ان

ی چهار سناریو بنر مبننای نحنوه    استفاده شد. برای حل تقریبی

در نهاینت بنا    جستجوی همسایگی هر جواب گسترش داده شد.

جسنتجوی   ،شند آمناری مشنخص   هنای  طراحی آزمایشکمک 

همزمنان   ی نیمه تصادفی بنا جسنتجوی  همسایگی کاهش یافته

 .بهترین عملکرد را دارد ،جایی و درجیهای جابههمسایگی

 مـراجع  .5
  Arabameri, S., & Salmasi, N. (2013). Minimization of weighted 

earliness and tardiness for no-wait sequence-dependent setup times 

flowshop scheduling problem. Computers & Industrial Engineering, 

64(4), 902-916.  

     Graham, R. L., Lawler, E. L., Lenstra, J. K., & Kan, A. H. G. 

(1979). Optimization and approximation in deterministic sequencing 

and scheduling: a survey. Annals of discrete mathematics, 5, 287-

326. 

     Salmasi, N.,  (2006 ). Multi-Stage Group Scheduling Problem 

with Sequence Dependent Setups, Ph.D. dissertation, Oregon State 

University. 

    Vallada, E & ,.Ruiz, R ( .2192 .) Scheduling Unrelated Parallel 

Machines with Sequence Dependent Setup Times and Weighted 

Earliness–Tardiness Minimization .Just-in-Time Systems  29-11. . 

     Wan, L., & Yuan, J. (2013). Single-machine scheduling to 

minimize the total earliness and tardiness is strongly NP-hard. 

Operations Research Letters, 41, 363–365.     
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Abstract: We present an algorithm to minimize a function which is locally Lipschitz and continuously
differentiable in an open dense subset of Rn. The method is based on the gradient sampling along with a
conjugate gradient scheme. We make use of a sequence of positive definite approximate Hessian matrices in
construction of search directions. An implementation of the algorithm is executed on a collection of well-
known test functions. The numerical results show the approach to be competitive.
Keywords: Nonsmooth optimization, Gradient sampling, Conjugate gradient

1 Introduction

In recent decades, nonsmooth optimization has at-
tracted much interest. The gradient sampling al-
gorithm (GS) introduced by Burke et al. [1] is a
bundle type method to minimize a nonsmooth func-
tion f , which is locally Lipschitz continuous on an
open dense subset of Rn. Here, we use gradient
sampling ideas to construct an algorithm based on
a conjugate gradient scheme. In our construction
we make use of conjugate gradient directions intro-
duced by Andrei [2]. This new modification uses
the information in two successive iterations to con-
struct the search directions and, using second order
information of f , it generates more accurate search
directions than the GS. The new approach turns
out to significantly reduce the computing cost.

2 Algorithm Construction

Consider the problem,

min
x

f(x), (1)

where f is locally Lipschitz on an open dense subset
D ⊆ Rn.

2.1 Gradient sampling scheme

At a given iteration k, the GS algorithm chooses
sample points Bf

k,ϵ = {x1
k, x

2
k, . . . , x

p
k} in a neigh-

bourhood of xk and solves the problem,

mind,z z + 1
2∥d∥

2
2

s.t. ∇f(x)T (−d) ≤ z, ∀x ∈ Bf
k,ϵ.

(2)

The vector d⋆, the solution of the problem (2), is
shown to be a descent direction for f at xk.
Here, to find search directions, instead of (2) we
solve its modified dual,

minw
1
2w

TGT
kAkGkw

s.t. eTw = 1, w ≥ 0,
(3)

where Gk = [g1k, g
2
k, . . . , g

p
k] is the matrix of the gra-

dients evaluated at points of the sample, Ak is a
positive definite matrix and e = [1, 1, . . . , 1]T . Let
wk be the solution of (3). We use dk = −AkGkwk,
which turns to be a descent direction for f at xk.

2.2 Conjugate gradient scheme

In [2], Andrei introduced a restarting self-scaling
conjugate gradient algorithm. He proposed se-
quence of positive definite matricesHk+1 and H̃k+1

using d̃k+1 = −H̃k+1gk+1 as the restart step direc-
tion and dk+1 = −Hk+1gk+1 as the nonrestart step
direction, where gk+1 = ∇f(xk+1). We make use
of the matrices Hk and H̃k in our algorithm to
solve (3).

2.3 Line search procedure

In our proposed algorithm below, we use the
modified Wolfe line search introduced in [3] to
satisfy the Armijo condition, f(xk + αkdk) ≤
f(xk)− c1αkdk

T∇f(xk), and the curvature condi-
tion, ∇f(xk + αkdk)

T dk ≥ −c2∇f(xk)
T dk, where
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0 ≤ c1 < c2 ≤ 1. After performing the line search,
we set

xk+1 =

{
xk + αkdk, if xk + αkdk ∈ D
x̃k+1, if xk + αkdk /∈ D,

(4)

where x̃k+1 ∈ D satisfies ∥xk + αkdk − x̃k+1∥ ≤
min{αk, ϵk}∥dk∥. Next, we present our proposed
algorithm.

2.4 Proposed algorithm

Algorithm 1: A conjugate gradient algorithm for
nonsmooth optimization.
Step 1: (Approximate the Clarke ϵ-sub-differential by Sam-

pling Points)

Let the sample set {x1
k, x

2
k, . . . , x

p
k} be sampled indepen-

dently and uniformly from the ball xk + ϵk(B ∩ D) and set

x1
k = xk.

Step 2: (Compute Search Direction)

Set Ak = I and solve (3), giving wk as its solution. If

∥dk∥ ≤ νopt then STOP. If ∥dk∥ ≤ νk then set ϵk+1 = µϵk,

νk+1 = τνk, xk+1 = xk, k = k+1, and go to Step 1, else set

ϵk+1 = ϵk, νk+1 = νk and dk = −AkGkwk, as the search

direction.

Step 3: (Line Search)

Perform the modified Wolfe line search with dk as the search

direction and set xk+1 as in (4).

Step 4: (Update)

If line search successfully satisfies the Armijo and curva-

ture conditions then set s = xk+1 − xk, y = gk+1 − gk,

θ = (sTk sk)/(y
T
k sk). Set k = k + 1.

Step 5: (Approximate the Clarke ϵ-sub-differential by Sam-

pling Points)

Let the sample set {x1
k, x

2
k, . . . , x

p
k} be sampled indepen-

dently and uniformly from the ball xk + ϵk (B ∩ D) and set

x1
k = xk.

Step 6: (Restart Direction)

Let wk be the solution of (3) with Ak = H̃k, sk = s, yk = y

and θk+1 = θ. If ∥dk∥ ≤ νopt then STOP. If ∥dk∥ ≤ νk then

set ϵk+1 = µϵk, νk+1 = τνk, xk+1 = xk, k = k+1, and go to

Step 1, else set ϵk+1 = ϵk, νk+1 = νk and dk = −AkGkwk,

as the search direction.

Step 7: (Line Search)

Perform the modified Wolfe line search with dk as the search

direction and set xk+1 as in (4).

Step 8: (Update)

If line search successfully satisfies the Armijo and curva-

ture conditions then set sk = xk+1 − xk, yk = gk+1 − gk,

θk+1 = sTk sk/y
T
k sk. Set k = k + 1.

Step 9: (Initialize Restart Parameters)

Set s = sk, y = yk and θ = θk+1.

Step 10: (Restart)

If (sTk yk)/(s
T
k sk) /∈ [m,M ] or (yTk yk)/(s

T
k sk) > M then go

to Step 1, else if |gTk−1gk| ≥ 0.2∥gk∥2 then go to step 5.

Step 11: (Approximate the Clarke ϵ-sub-differential by

Sampling Points)

Let the sample set {x1
k, x

2
k, . . . , x

p
k} be sampled indepen-

dently and uniformly from the ball xk + ϵk (B ∩ D) and set

x1
k = xk.

Step 12: (Nonrestart Direction)

Let wk be the solution of (3) with Ak = Hk, sr = s, yr = y

and θr+1 = θ. If ∥dk∥ ≤ νopt then STOP. If ∥dk∥ ≤ νk

then set ϵk+1 = µϵk, νk+1 = τνk, xk+1 = xk, k = k + 1,

and go to Step 1, else set ϵk+1 = ϵk, νk+1 = νk, and

dk = −AkGkwk, as the search direction.

Step 13: (Line Search)

Perform the modified Wolfe line search with dk as the search

direction and set xk+1 as in (4).

Step 14: (Update)

If line search successfully satisfies the Armijo and curva-

ture conditions then set sk = xk+1 − xk, yk = gk+1 − gk,

θk+1 = sTk sk/y
T
k sk. Set k = k + 1 and go to Step 10.

Now, we state our global convergence theorem.

Theorem 2.1. For the sequence of iterates {xk},
generated by Algorithm 1, with probability one we
have either f(xk) → −∞ or νk → 0, ϵk → 0, and
every limit point of {xk} is a stationary point of f .

2.5 Numerical results

We implemented Algorithm 1 in MATLAB environ-
ment and executed the program on 34 well-known
nonsmooth minimization problems, including con-
vex and nonconvex nonsmooth test functions. Ac-
cording to the results, Algorithm 1 used signifi-
cantly less number of function evaluations, gradient
evaluations, major iteration and subproblem itera-
tions in comparison with GS in [1] and the proposed
algorithm in [4].
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Abstract: In several process control contexts such as estimation of mass inertia matrix in structural control
problems, an overdetermined linear system of equations with multiple right hand side vectors arises with
the constraint that the unknown matrix be symmetric and positive definite. The coefficient and the right
hand side matrices are respectively named data and target matrices. A similar mathematical problem is also
devised for modeling a deformable structure. A number of optimization methods were proposed for solving
such problems, in which the data matrix is unrealistically assumed to be error free. Here, considering error
in measured data and target matrices, we propose a new approach based on the use of a newly defined error
function to solve a positive definite constrained total least squares problem.
Keywords: Total least squares, positive definite constraints, structural control, deformable structures, cor-
relation matrix

1 INTRODUCTION

In several process control contexts such as estima-
tion of mass inertia matrix in structural control
problems, an overdetermined linear system of equa-
tions with multiple right hand side vectors arises
with the constraint that the unknown matrix be
symmetric and positive definite [1,4]. A similar
mathematical problem is also devised for model-
ing a deformable structure [5]. The coefficient and
the right hand side matrices are respectively named
the data and target matrices. The problem turns
into finding an optimal solution of the system

DX ≃ T, (1)

where D,T ∈ Rm×n, with m ≥ n, are given and
the symmetric positive definite matrix X ∈ Rn×n

is to be computed. An overdetermined system of
equations can be approximately solved based on a
least squares formulation. Least squares formula-
tions may be classified as ordinary and total least
squares models. In an ordinary least squares for-
mulation, error is restricted to the target matrix.
In a total least squares formulation, however, both
the data and target matrices may contain error.
A number of optimization methods have been pro-
posed for solving problem (1), all assuming that
the data matrix is unrealistically error free and
considering ordinary least squares formulation [5].
Considering error in both data and target matrices,
here we devise an appropriate total least squares
formulation.

2 ERROR FORMULATION

Consider a single equation ax ≃ b, where a, b ∈ Rn

and x ∈ R. Errors in the ith entry of b and a are
respectively equal to | bi − aix | and | ai − bi

x |
(see [3]). As a value to represent the errors in
both a and b, the area error is defined to be∑n

i=1 | bi − aix || ai − bi
x |. Extending this notion

of error in finding a symmetric and positive defi-
nite solution to an overdetermined system of linear
equations, where both D and T include error, the
value

E =
∑n

i=1

∑n

j=1
| (DX − T )i,j || (D− TX−1)i,j |

can be considered as an appropriate measure of er-
ror. In this new context, the values |(DX − T )i,j |
and |(D − TX−1)i,j | are the entries of errors in T
and D respectively. It can be shown that E is equal
to tr(DX−T )T (D−TX−1) with tr(.) standing for
trace of a matrix. Therefore, the problem can be
formulated as

min
X≻0

tr(DX − T )
T
(D − TX

−1
), (2)

where X is symmetric and X ≻ 0 means that X
is positive definite. Let A = DTD and B = TTT .
Now, using well known properties of the trace op-
erator, it can be easily shown that (2) is equivalent
to

min tr(AX + X
−1

B), (3)

where X is symmetric and positive definite.
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3 MATHEMATICAL SOLUTION

To explain our method for solving (3), we present
the following theorem.
Theorem. Let A = DTD and B = TTT . Let
the Cholesky decomposition of A be A = RTR.
Define the matrix Q̃ = RBRT and compute the
spectral decomposition of this matrix, that is, Q̃ =
RBRT = US̃2UT . Then, the unique minimizer of
(4) is given by

X∗ = R−1US̃UTR−T .

(For the Cholesky and spectral decompositions see
[4].)
We can now outline the steps of our proposed al-
gorithm.

ALGORITHM 1: Solve positive definite to-
tal least squares (PDTLS) problem
Inputs: D,T ∈ Rm×n.
Outputs: X∗ and error E = tr(AX∗ +X∗−1B).

(1) Let A = DTD and compute its Cholesky
decomposition: A = RTR.

(2) Let Q̃ = RBRT , where B = TTT .
(3) Compute the spectral decomposition of Q̃, that

is, Q̃ = US̃2UT .
(3) Set X∗ = R−1US̃UTR−T .
(4) Set E = tr(DX∗ − T )T (D − TX∗−1).
Using ALGORITHM 1, the following algorithm is
proposed for solving a positive definite total least
squares problem in the case that the data and tar-
get matrices are rank deficient.
ALGORITHM 2. Solve positive definite to-
tal least squares problem with rank deficient
data and target matrices

Inputs: D,T ∈ Rm×n.
Outputs: X∗ and error E = tr(DX∗ − T )(D −
TX∗−1).

(1) Compute A = DTD and its spectral decompo-

sition: A = U

(
S2 0
0 0

)
UT . Let r be the

rank of A.
(2) Let B = TTT and B̃ = UTBU .
(3) Let

B̃rr = B̃(1 : r, 1 : r),

B̃r,n−r = B̃(1 : r, r + 1 : n),

B̃n−r,n−r = B̃(r + 1 : n, r + 1 : n).

(4) Let D̄ = S and assume T̄ satisfies B̃rr = T̄T T̄ .
(5) Perform ALGORITHM 1 with input parame-

ters D = D̄ and T = T̄ , and let X̃rr = X∗.

(6) Solve a linear system to compute X̃r,n−r and

let X̃n−r,r = X̃T
r,n−r.

(7) Compute the spectral decomposition forB, that

is, B = V

(
D2 0
0 0

)
V T .

(7.1) Compute M = Ur
TVr.

If MTM ̸= I then stop { no solution}
(7.2) Else
begin
(7.2.1) Let the Cholesky decomposition of X̃rr

be X̃rr = L̃L̃T and
set Lrr = L̃.
(7.2.2) Solve the lower triangular system to com-
pute Ln−r,r.

(7.2.3) Let Ln−r,n−r ∈ R(n−r)×(n−r) be an arbi-
trary nonsingular lower triangular matrix and
compute X̃n−r,n−r.

(7.2.4) Let X̃ =

(
X̃rr X̃r,n−r

X̃n−r,r X̃n−r,n−r

)
and

X∗ = UX̃UT .
(7.2.5) Compute E = tr(DX∗−T )(D−TX∗−1).
end.

4 NUMERICAL RESULTS

We implemented the proposed algorithms and the
methods given in [1] and [5] using MATLAB 2012b
in a Windows 7 machine with a 3.2 GHz CPU and
a 4 GB RAM. We also generated random test prob-
lems with random data and target matrices. The
numerical results also showed that the algorithms
1 and 2 for full rank and rank deficient data and
target matrices respectively, are more competitive
than the methods in [1] and [5].
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Abstract: Variance as a risk measure in Markowitz’s model has its weak points. Hence, alternative risk 

measures have been suggested such as Value at Risk (𝑉𝑎𝑅). The inputs data of the Mean-VaR portfolio 

optimization problem are uncertain. To decrease the sensitivity of Mean-VaR portfolio optimization to 

the parameter estimates, robust optimization is applied to determine optimal portfolios under the worst-

case scenario of the parameters in their uncertainty sets. Assuming asset returns have a joint normal 

distribution; we have shown that using an ellipsoidal structure for the uncertainty set of expected 

return; three different min-max robust optimizations can be reformulated as second order cone 

programs. The performance of different formulations is compared on an example showing some 

benefits of robust models. 

                                                           
1
 Corresponding  Author 

1.  INTRODUCTION 

Portfolio optimization is one of the best known 

approaches in financial portfolio selection [4]. Variance as 

a risk measure in Markowitz’s model has its weak points 

[1]. Hence, alternative risk measures have been suggested 

such as Value at Risk (𝑉𝑎𝑅) that considers only the 

downside of the expected return as risk and represents the 

predicted maximum loss with a specified confidence level 

over a certain period of time [5][6]. Risk and return are 

uncertain parameters in portfolio optimization models, and 

estimating them might lead to large error in the final 

decision. To deal with such situation, one of the widely 

used and effective approaches is robust optimization 

technique. When the inputs data of the Mean-VaR 

portfolio optimization problem are uncertain, for example 

when expected return vector is not known exactly but 

belongs to an uncertainty set, both return and risk have 

ambiguity even though this is not the case when we use 

the Mean-variance portfolio optimization. Therefore it is 

worthwhile to investigate Mean-VaR robust counterpart 

separately. In this paper, first, the mean-VaR model is 

introduced in Section 2. Then in Section 3, robust 

optimization is applied to deal with estimation error of the 

expected return for ellipsoidal uncertainty sets. The 

different robust models are compared by an example 

showing some useful feature of them in Section 4. 

2.  MEAN-VALUE AT RISK 

Let T

n21 )w,…,w,(w=w  be the set of portfolio weights 

to be allocated to the assets. Given a vector of expected 

return r , a covariance matrix Q  and confidence level 

)1,0( , the Mean-Var model can be formulated as three 

equivalent optimization problems: 

Minimizing VaR for a lower limit on expected return: 

 

               Minimize   wQFwrT 2/11 )(  

                               ..ts  RwrT                            (1). 

                                  w     

Maximizing the risk-adjusted expected return: 

          Minimize   wQwrFwr TT 2/11 ))((             

                                  ..ts      w                       (2). 

Maximizing the expected return for a upper limit on VaR: 

                        Maximize   wrT  

           ..ts     
 VaRwQFwrT   2/11 )(              (3). 

                                   w    

where R  is a lower limit on expected return, 
VaR  is an 

upper limit on VaR examined by investor, )(1 F  normal 

inverse cumulative distribution function and 0  

represents a coefficient of the firm’s risk aversion in 

formulas above. The symbol   used above denotes the 

additional linear constraints for the feasible portfolio sets 









 


n

i

ii niwww
1

,...,1,0,1: .       

3.  MIN-MAX ROBUST MEAN-VAR 

In order to decrease the sensitivity of the models 

mentioned in section 2 to the parameter estimates, robust 

optimization is applied to determine optimal portfolios 

under the worst-case scenario of the parameters in their 

uncertainty sets. We show that using an ellipsoidal 

structure for the uncertainty set of mean return of (1), (2) 

and (3), the min-max robust optimization can be 

reformulated as a second order cone program. Assuming 

asset returns have a joint normal distribution; mean 

estimate r  can be computed from T samples of n assets. If 

the covariance matrix Q  is known, then the quantity 
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         ))()(()))1(())((( 1 rrQrrnTnTT T            (4) 

has a 
2

n  distribution with n degrees of freedom. Garlappi 

et al. [2] have considered the ellipsoidal uncertainty set 

                              )()( 1 rrQrr T                     

where Q  is an estimation of Q  (positive definite), 

0)))(())1(((  qnTTnT  and 0q  is a chosen 

quantile for the distribution of (4). Straightforward 

calculation shows that min-max robust problem 

corresponding to (1), (2) and (3) can be reformulated as 

            Minimize   wQFwr T 2/11 ))((     

                      ..ts RwQwr T  2/1           (5). 

                                    w   

Minimize wQwQFwrwr TT 2/12/11 )1())((      

                         ..ts        w                            (6). 

                 Maximize   wQwr T 2/1  

   ..ts      
 arVwQFwr T   )))(( 2/11         (7). 

                                   w  

respectively. It is noticeable that R  and 
arV  in models 

(5) and (7) are the pre-specified lower bound of the worst-

case expected return and the pre-specified upper bound of 

the worst-case VaR, respectively. 

4.  NUMERICAL RESULTS 

Suppose there are eight risky assets and their true 

parameters, the means r  and the covariance matrixQ , are 

known as in [3]. When   is zero, the actual frontier 

segments obtained from (5), (6), (7) and (1), (2), (3) are 

identical, respectively. This may be appropriate when an 

investor has complete tolerance to estimation risk. Fig. 1 

and 2 show the results of 50 times simulation of Mean-

VaR actual frontiers and their robust counterparts, using 

48 months simulated return samples when 05.0  

and 9.0 . These figures indicates that resulting robust 

portfolios can be conservative, thus these methods can be 

appropriate for conservative investors to prevent losses 

due to initial parameter uncertainties. The larger the  , 

shorter estimated frontier segment is. When  is 

relatively small, even if the actual frontier segments 

obtained from (6) and (7) stay relatively on actual frontier 

segment, the (5) might not be even feasible. Thus for 

practical application, it is not advisable to use it. However, 

the conservatism of the robust portfolios can be adjusted 

using tolerance level for estimation risk,  . Another 

point that can be figured out from Fig.1 and 2 is that the 

returns on robust actual frontier segments correspond to 

(6) are more uniformly distributed on actual frontier 

segments rather than those obtained from (7). In other 

words, the robust actual frontier curve can be estimated 

more accurately using (6). Next, we illustrate the 

diversification level of a portfolio in our robust Mean-

VaR models. For this aim, we use the diversification ratio 

(DI) proposed by Choueifaty [7] to quantify the degree of 

diversification. Using the portfolio weights obtained from 

50 times simulation, we have calculated mean of DI for 

different mean of expected return. Fig. 3 gives an 

illustrative of behavior of robust models (6) and (7) where 

confidence level changes from 0.9 to 0.99. In lower values 

of mean of expected return actual, robust models (6) and 

(7) all have the highest mean DI, however as the mean of 

expected return increased, diversification in robust models 

significantly surpassed of actual one. This diversification 

reduces the impact of estimation error on expected return 

which means conservative investors can have well-

diversified portfolios even in moderate high level of 

expected return which is a beneficial point of robust 

models.              

 
Figure 1:  50 times simulation of Mean-VaR actual frontiers and 
min-max robust actual frontier (6) for 05.0  and 9.0 . 

 
Figure 2:  50 times simulation of Mean-VaR actual frontiers and 
min-max robust actual frontier (7) for 05.0  and 9.0 . 

 
Figure 3:  mean of DI- mean of expected return for 05.0  and 

different values of confidence levels ( 9.01   and 99.02  ) 
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های غیر قطعی در با تقاضا، زمان و هزینهسازی استوار ارائه مدل بهینه

 سیستم تولید سلولی پویا
 m.kazemi@ustmb.ac.ir ؛ایران ،صنعتي بيرجند، دانشگاه صنایع مهندسي گروهعلمي عضو هيأت  ،*محمد کاظمي

 rezakia.ie@gmail.com، فيروزکوه، ایران؛ واحد فيروزکوه صنایع، دانشگاه آزاد اسالمي روه مهندسيگ استادیاررضا کيا، 

 sh.shafiee@ut.ac.ir  ؛ایران ،تهران ، دانشگاهمهندسي صنایعارشد شفيعي گل، دانشجوی کارشناسي شيما 

 maryamnasseh@gmail.com ایران؛ ،مهندسي صنایع، دانشگاه صنعتي بيرجنددانشجوی کارشناسي مریم ناصح، 

آالت در سيستم به بررسي تاثير عدم قطعيت تقاضا و زمان در تشکيل خانواده قطعات و چيدمان ماشين در این مقاله چکیده:

در نظر گرفتن همزمان عدم قطعيت . جنبه ممتاز این مقاله پرداخته شده استه توليد سلولي پویا بر مبنای کاهش هزین

 با توجه به پيشنهاد شده است، که محدودیت بودجههای مختلف سيستم توليد سلولي است. عالوه بر آن تقاضا، زمان و هزینه

حد باالیي برای هزینه پخش قطعات  وعمليات  ،آالتچيدمان مجدد ماشيننگهداری و نظير جابجایي بين سلولي،  هایيهزینه

سازی ها برای مدلترین رویکردسازی یکي از مطلوبکند. در شرایط عدم قطعيت، استوارنهایي سيستم توليدی فراهم مي

ای از محافظت برای پارامترها یا تابع هدف در نظر گرفت که در بدترین شرایط نيز توان درجهاست. زیرا به وسيله آن مي

-مجدد ماشينچيدمان هایي نظير جابجایي بين سلولي، عمليات، وجهي داشته باشد. هدف مدل حداقل کردن هزینهجواب م

مبتني دریافتيم که با مدل استوار  بررسيپس از  باشد.مي و ... آالتآالت، پخش قطعات، پخش ماشينداری ماشينآالت، نگه

و هزینه نهایي متناسب با شرایط  شده تربه تقاضای واقعي نزدیکوليد ریزی شده برای تبرنامه یتقاضا ،برتسيماسبر مدل 

 شده است. حل GAMSافزار مثال عددی با نرم مدل عملکرد صحت بررسي برای در پایان کند.تغيير مي

  .قابليت پخش قطعات ریاضي،سازی مدل سيستم توليد سلولي پویا، استوارسازی، کلمات کلیدی:

                                                           

ارائه دهنده*  

رائه دهندها*  

  مقدمه .1

های توليد و چيدمان سلولي با کاهش هزینه سيستم توليد

-پذیری سازمان توليدی را افزایش ميآالت، رقابتبهينه ماشين

ها بندی همزمان خانواده قطعات و ماشيندهد. استراتژی گروه

ها و )انتخاب گروه به نتایج بهتری نسبت به استراتژی متناوب

 گردد.ها و یا برعکس( منجر ميسپس تخصيص ماشين

 های متعددیروش دربرگرفتن سازی استوار ازاصطالح بهينه

 قطعيت شرایط مبهم و عدم در گيریتصميم از حفاظت برای

 رویکردهایي جمله از و ها به وجود آمده استتصادفي پارامتر

. کندمي عمل کارا بسيار ،قطعيت عدم شرایط در که است

عرفي م ]1[سویستر توسط 3791 سال در استوار سازیبهينه

ترین بدبينانه و کرده عمل کارانهمحافظه شدت به که شد

 برای زیادی هایتالش گذشتههای دهه در. باشدمي رویکرد

 سازیبهينه مسائل انواع حل برای مناسب استوار هایمدل هارائ

)بن تال و نميروسکي  .است آمده عمله ب قطعي غير هایداده با

های کوچک در داده ند که یک تغييرنشان داد ]0[(0222

ورودی برای برخي از مسائل بنچمارک ممکن است منجر به 

بلکه  ،هایي شود که نه تنها بهينه نباشنددستيابي به جواب

برای  ]5[(0222)برتسيماس و همکاران  نشدني نيز باشند.

یک  ند که بهه کردئرا ارا جدیدی سازی استوار رویکردبهينه

کاری نظيم درجه محافظهو قابليت ت هدمدل خطي منجر ش

به دنبال به  آنها، رویکرد این اساس بر برای آن وجود دارد.

 به داده اسمي مقادیر زیربهينه برای حل راه دست آوردن یک

در باقي ماندن جواب،  نزدیک به بهينه تضمين شدني و منظور

 2[(0233)برتسيماس و همکاران  .بودند هاداده تغيير هنگام

 زمينه در کاربردی و از دو جنبه نظری را اوليه تحقيقات]

 روی بر تمرکز آنهااند. ( بررسي کردهROاستوار ) سازیبهينه

)گابریل و  بوده است. ROهای رویکرد جذابيت محاسباتي

در  وسعه و تحوالتیک مرور کلي از ت ]30[(0232ن همکارا

آورده است.  فراهم تاکنون 0229از سال  استوارسازی بهينه

 با ها رامدل ترینجامع از یکي ]3[( 0232 همکاران و انيآقاج)

 طرح برای محتوا مدیریت سيستم به یکپارچه رویکرد یک

(CMS )که شده طراحي ایگونه به مدل. اندداده  پيشنهاد 
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 توسط شده تعيين پيش از مسيرهای جای به را مسير بهترین

ر بطو] 8[(0230)کيا و همکاران  .کندمي انتخاب کاربر

را در یک محيط پویا در نظر  GLو  CFهمزمان دو جنبه 

اند. جنبه دیگر مدل آنها استفاده از چند ردیف طرح برای گرفته

-های پيکربندی با شکل های انعطافقرار دادن ماشين در سلول

 الگوریتم از استفاده با ]30[(0228)پيالیا  .باشدپذیر مي

پویا در زمينه  تتعداد قطعا مدلي برای ژنتيک، به طراحي

 جدید روش اند. یکپرداخته استوار سلولي توليد سيستم

چيدمان  و قطعات خانواده تشکيل برای سازیاستوار طراحي

تغييرات در تقاضا و ترکيب  تواند تماممي که، آالتماشين

اداره کند، طراحي شده  جابجایي گونهمحصوالت را بدون هيچ

-ای با موضوع بهينهمقاله ]9[(0231)پایدار و همکاران .است

دهي سلولي با در یافته شکلسازی استوار برای مسئله تعميم

کننده ارائه آالت و انتخاب تاميننظر گرفتن چيدمان ماشين

-سازی تدارکات و برنامهمدل جدید برای یکپارچه آنها .اندکرده

گيری سلول به ریزی توليد در زنجيره تامين و طراحي شکل

با توجه به ماهيت غير دقيق برخي از پارامترهای  ور همزمانط

. اندارائه دادهآالت ماشين های مشتری و ظرفيتتقاضانظير مهم 

سازی استوار هنيروش به کی ]32[(0232و همکاران يتوکل)

شده با  بيترک يسلول ديتول اییپو ستميس کی يبرای طراح

ان پردازش قطعات در زم تيعدم قطع تحت د،يتول زییربرنامه

حرکت درون و  هاینهیهز سازینهي، کمآنهااند. هدف ارائه داده

و  افتهی ريقطعات، نگهداری موجودی، سفارش تاخ يبرون سلول

 .باشديمجدد م کربندیيپ

 شرح مدل .2

بایستي بتواند مدت ميسيستم توليدی با افق برنامه ریزی ميان

سازی ار کند. بهينهها سازگی توليد را با عدم قطعيتبرنامه

 کند، ریسک سيستم توليدی را کاهش دهد.استوار تالش مي

های محدودیت بودجه اجازه افزایش غيرمنطقي به هزینه

-آالت، نگهجابجایي بين سلولي، عمليات، چيدمان مجدد ماشين

دهد. آالت و... را نميماشين ،آالت، پخش قطعاتماشينداری 

ریزی ها، برنامههي سلولدمدل  غيرخطي پيشنهادی شکل

ها و  توليد و جابجایي درون سلولي قطعات را با عدم قطعيت

های مختلف حل کرده فرضيات بيان شده به وسيله سناریو

 است.

نظر عبارت است از: قابليت پخش غير  برخي از فرضيات مد

قطعي غيرص بودن اما خمشآالت، ای تقاضا بر روی ماشيندسته

و همچنين  نوع قطعه برای هر و تقاضاعمليات انجام بودن زمان 

جابجایي بين سلولي، عمليات، هزینه واحد احتمالي نظير 

آالت، پخش داری ماشينآالت، نگهچيدمان مجدد ماشين

و  ها، جابجایي قطعات ميان سلولآالتماشين و قطعات

 .محدودیت بودجه برای تطبيق هزینه نهایي با شرایط آشفته

 باشد:های مدل به شرح ذیل ميبرخي از متغير
ام آن روی ماشين نوع kکه عمليات  pنوع  تعداد قطعه

m در دوره h شود.انجام مي kpmchZ  

1 انجام گيرد.  cدر سلوليm روی ماشين pقطعه kاگر عمليات 

0
kpmchX


 


 
 صورتدر غير این

 hدر دوره  cه در سلول ک mهای نوع تعداد ماشين
mchN شود.استفاده مي  

اضافه  hدر دوره   cکه در سلول mهای نوع تعداد ماشين
mchK شود.مي 

 

خارج  hدر دوره   cکه از سلول mهای نوع تعداد ماشين
mchK شود.مي 

 

 گیرینتیجه .3

های در نظر گرفته شده شنهاد شده با توجه به سناریومدل پي

توجه به  کند. این مدل باارائه مي مورد انتظاری جواب

حل  Gamsنرم افزار  زیاد در زمان قابل درکي با هایپيچدگي

های متمایز مدل پيشنهادی را نشان نتایج جنبه شده است.
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Finding the (k,l)-Core of a tree with pos/neg weight 

S. Motevalli1, Ph. D. student of applied Mathematics, Shahrood University, samane.motevalli@gmail.com 

J. Fathali, Academic member of School of Mathematics, Shahrood University, fathali@shahroodut.ac.ir 

Abstract: Given a tree T=(V, E), with pos/neg weight. We consider the problem of finding a subtree 

with at most k leaves and with a diameter of at most l which minimizes the sum of the weighted 

distances of the vertices from the selected subtree. Such a subtree is called the (k,l)-core of T. We 

prove some properties of the problem of finding the (k,l)-core on a tree with pos/neg weight. Then we 

show the algorithm of finding (k,l)-core on a tree with positive weight also works for problem on a 

tree with pos/neg weight. 

Keywords: core, Location theory, median subtree, Semi-obnoxious. 

                                                           
1
Samane Motevalli 

1.  INTRODUCTION 

Classical location theory is concerned with the optimal 

location of facilities on a given network, which can be 

seen as single points [4]. However, in some cases the 

facility to be located is too large to be modeled as a point. 

These kinds of facilities will be having the form of a path 

or of a tree. Slater [9] considered the problem of finding a 

path on tree to minimizing the sum of the distances from 

all vertices of the tree to the path. An optimal path so 

found is called a core of a tree. Morgan and Slater [6] and 

Becker [1] presented linear time algorithms for finding a 

core of a tree. Regarding the problem of locating a tree-

shaped facility on trees, a generalization of the core 

problem is the k-tree core problem which involves finding 

a subtree that minimizes the sum of the distances and 

which contains exactly k leaves. An algorithm with time 

complexity of O(kn) was presented by Peng et al. [7]  for 

constructing a k-tree core on trees, where n is the number 

of vertices of the tree. 

For the case in which all vertices have positive weights, 

Becker et al. [2] considered the problem of locating a 

subtree which minimizes the sum of the distances, with a 

diameter of at most l and with at most k leaves. Such a 

minimal subtree is called a (k, l)-core. They provided an 

algorithm with time complexity of O(n
2
log n) for finding a 

(k, l)-core of a tree. 

If some of the vertices are desirable and the others are 

undesirable the problem is referred to as the semi-

obnoxious location problem. To model this problem, 

Burkard and Krarup [3] assigned positive and negative 

weights to desirable and undesirable vertices, respectively. 

They showed that the positive or negative (for simplicity 

we write pos/neg) 1-median, problem on a cactus can be 

solved in linear time. Zaferanieh and Fathali [10] 

considered the problem of finding a core of a tree with 

pos/neg weights. 

In this paper, we consider the problem of finding (k, l)-

core of a tree with pos/neg weight. We prove some 

properties of the problem and show that the algorithm of 

Becker et al. [2] also works for the problem with pos/neg 

weight.  

2.  PROBLEM FORMULATION 

Given a tree T = (V, E), with |V| = n, let a(i, j) be a real 

weight (length) associated with each edge (i, j) E. 

Suppose also that each vertex v  V has an associated real 

weight w(v). Let P be a path in T; the length of P is 





pji

jiapL
),(

),()( . Given two vertices v and u, the unique 

path from v to u is denoted by Pvu. The distance d(v, u) 

between two vertices v and u of T is the length of Pvu. The 

maximum distance between two vertices of T is called the 

diameter dT of T and a diameter path is defined to be any 

path whose length equals dT. 

Let  T
'
= (V

'
, E

'
) be a subtree of T. The distance from T

'
 to 

all the vertices v such that vV
'
 

is 



Vv

TvdvwTd ),()()( , where d(v, T
'
) is the 

minimum distance from vV
' 

to a vertex in T
'
. d(T

'
) is 

called the DISTSUM of  T
'
. A (k, l)-core is a subtree of  T 

like T
' 
such that its DISTSUM is minimized. 

In the algorithm of finding the (k, l )-core of a given tree 

T, we have to solve the following unconstrained problem: 

Problem. Given a rooted tree T
c
, find a k-tree core of T

c
. 

Lemma 1[6]. For any k-tree core S ≠ T, there exists a 

(k+1)-tree core S' such that S S
'
. 

Based on these results, Shioura and Uno [8] found in O(n) 

time a k-tree core of a tree T by first computing the core C 

and then adding to it k - 2 paths chosen in a special subset, 

called LS, of the set of Local Rooted Cores LRC(v,C) 

with respect to the core C,  v   C. 

3.  TREES WITH NONPOSITIVE WEIGHT 

In this section we study the case in which the weight of the 

tree T is non-positive, that is w(T ) ≤ 0. There are two 
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mutually exclusive cases: w(T )< 0 and w(T ) = 0. 

Theorem 1 Let T be a tree with w(T )< 0. Then, the 

solution of 1-median problem is a (k, l)-core of the tree T 

and vice versa. 

Corollary 1 Let the weight of the tree T be zero. Then 

there exists a (k, l)-core that is also a solution of the 1-

median problem. 

4.  TREES WITH POSITIVE WEIGHT 

Lemma 2 Let T be a tree with w(T )> 0 and u be a 1-

median. If there exists a vertex v adjacent to u such that 

w(Tuv)> 0, then each (k,l)-core has more than one vertex. 

5.  ALGORITHM 

Becker et al. [2] presented a algorithm with time 

complexity of O(n
2
log n) for finding a (k, l)-core of a tree 

with only positive weights. Their algorithm has been 

presented here, and we show that, it also applicable to 

trees with pos/neg weights. 

Input: a weighted tree T 

Output: a(k, l )-core S*of T and its DISTSUM d* 

begin 

      d*:=+∞ 

          SUBTREE(T) 

end 

 

Procedure SUBTREE(T
'
): 

Input: a subtree T
'=

 (V
'
, E

'
) of T with |V

'
|=n

' 
and the 

best current DISTSUM d* 

Output: if the best subtree in T
'
 has DISTSUM less 

than the previous value of d*, the best subtree S*in T
'
, 

having at most k leaves and with a diameter of at most l 

and its DISTSUM as the new value of d* 

begin 

if T
'
 consists of one vertex then 

S
'
= T

'
 and let d(S

'
) be its DISTSUM 

else 

                 find a central vertex v of T
'
 

                 let S
'
:= BESTTREE(T

'
,V) 

 if d(S
'
) < d* 

               d* := d(S
'
) 

               S* := S
'
 

for each subtre T
i 
obtained from T

'
 by removing v 

do 

SUBTREE(T
i
) 

end 

Procedure BEST-TREE(T
'
, v): 

Input: a subtree T
'
= (V

'
, E

'
) of T with n

'
 vertices rooted 

at the central vertex v 

Output: the best subtree S
'
 containing v in T

'v
 

having at most k leaves and a diameter of at most l and       

its DISTSUM d(S
'
) 

begin 

find the paths starting from v with length at most l[5] 

for each path P starting from v with length at most 

      l, do 

prune the tree T
'v

 and let T
ˆ'v 

be the new tree(see      

Prune 2[2]) 

find the distance savings of the paths from v to 

each vertex u ≠ v in T
ˆ'v

 

if deg(v) ≥ 2 then 

find the path P
'
 

find P'' = PP
'
 

else 

        P'' = P  

    find the set LS with respect to P
''
 

if T
ˆ'v

 has more than k leaves then 

       select in LS the k - 2 paths to be added to P
''
 

       let S
'
 be the best subtree containing v and d(S

'
) 

                be its DISTSUM 

else 

       select all the paths in LS 

       let S' = T
ˆ'v 

and let d(S') be its DISTSUM 

end for 

end 

 

Theorem 2 The algorithm of Becker et al. [2] can be 

applied for finding the (k, l)-core of a tree with positive 

and negative weights. 

6.  CONCLUSION 

In this paper we investigated the problem of finding a 

(k,l)-core  of a tree with pos/neg weights. We proved that 

when w(T )< 0, the (k,l)-core is a vertex, and when w(T )= 

0there exists a (k,l)-core that is a vertex. It has been 

established that the best vertex is the 1-median solution. 

Finally, we discussed that an algorithm presented by 

Becker et al. [2] applies to the problem of finding a (k,l)-

core on a tree with pos/neg weights. 
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مدل جامع طراحی شبکه زنجیره تامین چند محصولی خون در شرایط 

 عدم قطعیت

 M.Arvan@ut.ac.ir ،تهران، دانشگاه دانشجوی کارشناسی ارشد ، م عاروانـمیث

  ut.ac.irTavakoli@ ،تهران، دانشگاه علمیهیات عضو  ،رضا توکلی مقدم
 H.Madani@ut.ac.ir ،تهران، دانشگاه دانشجوی کارشناسی ارشد ،*هومان مدنی

 M.Abdollahi@ut.ac.ir ،تهران، دانشگاه دانشجوی کارشناسی ارشد ،هیلمحمد عبدال

 از. افزایشی داشته است روندیعملیات بهداشت و درمان  مدیریت کاربردهای تحقیق در عملیات در اخیر های سال در چکیده:

 این. باشدمی خاص یمالحظات شامل خون عرضه شبکه طراحی ؛است حیاتی و ارزشمند فاسدشدنی، محصول یک خون که آنجا

 هایگاهآزمایش ،اهدای خون هایسایت تحقیق این در. پردازدمی زنجیره تامین خون دربه مکانیابی و طراحی شبکه  مطالعه

 مطالعه این .اندشده گرفته نظر دربه عنوان اجزای زنجیره تامین خون  تقاضا نقاط همچنین و توزیع، مراکز ،تست پردازش

 تجزیه خون، اتالف قبیل از مواردی ؛گیردمی نظر درمدلسازی ریاضی مساله  در را این شبکه هایپیچیدگی اکثر همچنین

به  انتقال محصول بین نقاط تقاضا به دلیل ماهیت غیر تجاری این زنجیره تامین، محدودیت زمانی آزمایشگاه، در خون محصول

تابع هدف مدل ارائه شده حداقل کردن زمان رسیدن خون به مراکز تقاضا است. همچنین  .غیره وپذیری این کاال دلیل فساد

برای مقابله با  های تامین نوین است برای پارامترهای کلیدی مدل لحاظ شده وناپذیر از زنجیرهکه جزیی جدایی عدم قطعیت

حل مساله در سایز بزرگ  است، برای NP-hardمساله استفاده شده است. در آخر از آنجاییکه  سازی استوارآن از روش بهینه

در آخر برای نشان دادن کارآیی مثال چند مثال عددی حل شده  و استعمار رقابتی استفاده شده است. از الگوریتم های ژنتیک

 است.

 بهینه سازی استوار.کاالی خون، تسهیالت بهداشت و درمان، طراحی زنجیره تامین ،  کلمات کلیدی:

                                                           

 *ارائه دهنده

 

  مقدمه .1

ی جریـان سـاده   ماننـد  بیماران به کنندگان اهدا از خون جریان

 یـک  تـامین  های زنجیره دیگر در شدنی فاسد محصوالت عرضه

 اهمیـت  کـه  شـود  توجـه  بایـد  امـا . آیـد می نظر به ساده فرایند

 شـدنی  فاسـد  محصوالت از بیشتر مراتب به خون تامین زنجیره

ی مرگ و زنـدگی مطـر    اینجا مساله ،این بر عالوه. است عادی

 محصـوالت  سـایر  و خونمحصول  بین اصلی تفاوت این است و

 تمـام  خـون  تـامین  زنجیره یک در همچنین،. است شدنی فاسد

 ایـن . کننـد فعالیـت مـی   هاانسان به کمک هدف اجزای زنجیره با

 یکدیگر به خون تامین زنجیره در مشتریان که است معنی بدان

 کـار  و کسـب  جهـان  در نـدرت  به موضوعی که ،کنندمی کمک

 و بلـین  همـانطور کـه   بنابراین،. شودمی دیده تجاری محصوالت

 اسـت  خـاص  و غیرعـادی  محصـولی  خون اندبیان داشته فورس
[1]. 

 خـون  بانـک  هـای ویژگـی به برخـی از   5002در سال پیرسکاال 

 یک خون: [2] از عبارتند آنها ترینمهم از برخی که هکرد اشاره

ی فـراوان اسـت کـه هـر     محصوالت مشتقه با فاسدشدنی یکاال

 ریـزی  برنامـه  دوم،. دارند متفاوت یعمر کدام از این محصوالت

 و اسـت  دشـوار  بسـیار  آن پـذیری تـامین  تغییر به توجه با خون

خون اهـدا   ،شرایط واجد یکننده اهدا جمعیت از ٪2 تنهاعمالً 

اشــاره   فــورس و بــولین همانطوریکــه ســوم. [4-3]کننــد مــی

 پارامترهـایی  تقاضـا  نقـاط  در خون اجزای برای تقاضا ،اندداشته

 .[1]هستند تصادفی بسیار

 سـط   چهـار  شـامل  مقالـه  ایـن  در شده گرفته نظر در یشبکه

 مراکـز  هـا، آزمایشـگاه  های اهدای خـون، شامل: سایت که است

 مـی  کـه  تقاضـا  نقـاط  همچنین و توزیع مراکز یا و خون انتقال

و  تحقیقـاتی  هـای آزمایشگاه یا هادرمانگاه یا هابیمارستان دنتوان

از  بـه  آزمایشـگاه  و تقاضـا  نقـاط  است این بر فرض. دنباشغیره 

-مکان اجزای دیگر در شبکه تعیین می واند  ثابت لحاظ مکانی
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همچنین محصوالتی که در این مطالعه در نظر گرفته شده  .شود

 پالسما، پالتت و گلبولهای قرمز.خون کامل، اند عبارتند از: 

 

 

 :اند شده گرفته نظر در مطالعه این در زیر فرضیات

 و خون مختلف محصوالت برای کنندگانتامین هایظرفیت •

 .اندثابت و از قبل مشخص ها آزمایشگاه در اتالف نرخ

 .مشخص اند مراکز اهدا و بانکهای خون برای بالقوه هایمکان •

. است شبکه طراحی و مسائل مکانیابی ادغام در واقع مطالعه این

 یشــبکه طراحــی -مکانیــابی یمســاله یــک پــژوه  ایــن در

 نظـر  در( 5UCFLNDP) در شرایط عـدم قطعیـت   دارظرفیت

مسـائل   موضـو  ی بیشـتر روی  مطالعـه  برای .است شده گرفته

ــره  ــون و زنجی ــک خ ــونبان ــامین خ ــات ت ــه [7-6-5] مطالع  ب

مدلسـازی   گفتنـی اسـت   .دنشـو پیشنهاد می مشتاق خوانندگان

این مساله در شرایط عدم قطعیت در نظـر گرفتـه شـده اسـت.     

پارامترهای تقاضا،  :عبارتند از پارامترهایی که غیر قطعی هستند

زمان طـی مسـیر بـین دو گـره از شـبکه و زمـان پـردازش در        

تسهیالت مختلف. برای مقابله با عدم قطعیـت در مـدل از روش   

استفاده شده است. همچنین از آنجـایی کـه    بهینه سازی استوار

هـای دقیـق نشـدنی    بـا الگـوریتم  های بزرگ در سایزحل مساله 

ژنتیـک و اسـتعمار رقـابتی نیـز      از دو الگـوریتم ابتکـاری   ،است

 اند.نتایج آنها با یکدیگر مقایسه شدهو است استفاده شده 

 

 . نتـایج 2

 خطـی  ریـزی  برنامـه  اسـاس  بر تحلیلی مدل یک مقاله، این در

یـک   تسـهیالت  تخصـیص  و مکانیابی برای مختلط صحی  عدد

بـرای کـاالی فاسـد شـدنی خـون       زنجیره تامین چهار سـطحی 

( 1) عبـارت اسـت از:   مطالعـه  ایـن  از هـدف . و ارائه شد فرموله

 برای نیاز مورد مرکزی خون بانک های مکان و اهدا نقطه تعیین

عرضه  مقدار( 5) مشتریان های خواسته از ای مجموعه برآوردن

ی توزیـع و  ( طراحـی شـبکه  3از هر تسهیل به تسهیل بعـدی ) 

این شبکه  پیچیدگیهای اکثر مطالعه این درتخصیص تسهیالت. 

 از مـواردی  انـد؛  شـده  گرفته نظر درمدلسازی ریاضی مساله  در

 آزمایشـگاه،  امکانـات  در خون محصول تجزیه خون، اتالف قبیل

انتقال محصول بین نقاط تقاضا به دلیل ماهیت غیر تجاری ایـن  

 وزنجیره تامین، محدودیت زمانی به دلیل فساد پذیری این کاال 

 استفاده CPLEX ی کوچک ازاندازهمساله در  حل برای. غیره

 دادن نشـان  منظـور  بـه  عـددی  مختلـف  هایمثال و است شده

                                                           
2
 uncertain capacitated facility location-network design 

problem 

 تحلیـل  و تجزیـه  ایـن،  بـر  عـالوه . کارآیی مدل حـل شـده انـد   

 بـرای  همچنـین . اسـت  شـده  بررسـی  مختلـف  هـای  حساسیت

 شده شناخته ابتکاری فرا ازدو الگوریتم بزرگ مقیاس در مسائل

زنتیـک و اسـتعمار رقـابتی اسـتفاده شـده      الگوریتم های  یعنی

  است.

 بـا در نظـر گـرفتن    ایدر مطالعـه  تـوان برای مطالعات آتی مـی 

به عنوان یک عضو از عـدم قطعیـت مسـاله را     تامینموجودیت 

در نظر گیری مسائل موجودی به مسـاله  همچنین بررسی نمود. 

داشته تواند کمک شایانی در رسیدن به جواب های دقیق تر می

حل مساله با استفاده از روشهای ابتکـاری نیـز مـی توانـد      باشد.
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A goal programming approach for Arterial traffic 
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Abstract: Traffic signal control is in many cases the only economical and efficient way for mitigating 

congestion in urban road networks. By signal control we mean obtaining efficient cycle time, green 

/red splits, and offsets. Bandwidth progression optimization method is a widely used approach for 

traffic signal timing. The time between the first and the last vehicle that pass through the entire 

arterial system without stopping is called bandwidth. In this paper, a goal programming approach is 

introduced for bandwidth optimization along an arterial street. This approach is a flexible tool for 

obtaining efficient bandwidth progression along arterial streets which decrease dependency between 

green band (bandwidth) and given green splits. The efficiency of the proposed method is evaluated 

based on bandwidth efficiency measure of effectiveness. 

Keywords: Goal programming, Traffic signal control, Arterial bandwidth optimization.   
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1.  INTRODUCTION 

Arterial streets play an important role in urban 

transportation networks, therefore smooth traffic flow on 

arterial streets is important for traffic managers and 

engineers. Usually arterial streets have two directions and 

intersect with several minor streets (side streets) in 

intersections. Signal control is an efficient tool for solving 

traffic conflicts in intersections along arterial streets. 

Bandwidth progression is a suitable method for providing 

smooth traffic flow along arterial streets. Based on the two 

usual movement direction along arterial streets, there are two 

bandwidth associated with each arterial street; inbound 

bandwidth and outbound bandwidth.  

  Bandwidth progression optimization methods are usually  

formulated as a powerful mixed integer linear 

mathematical program which was first appeared in article 

of Little [1]. Later, Little et al. developed MAXBAND 

program which can optimize signal cycle length, offsets, 

left turn phase sequence, progression speed, and 

progression bandwidth. MAXBAND provides two 

bandwidths in inbound and outbound directions of an 

arterial street. Gartner et al. proposed a new arterial traffic 

flow based mixed integer linear programming for arterial 

traffic signal control. This model provides variable 

bandwidth for both inbound and outbound arterial 

directions [5].  Yang showed efficiency of PASSER 

bandwidth based method in comparison with TRANSYT 

and SYNCHRO delay based methods [2]. 

 Classic bandwidth results are closely related to a given 

green splits and sometimes results in undesirable solutions 

which have to reassign the green splits and repeat solving 

model again [4]. In this study, a new bandwidth 

progression optimization model is introduced based on the 

goals which are specified by traffic engineers. 

2.  BANDWIDTH MAXIMIZATION MODEL 

In this section, we review bandwidth optimization 

terminology and a simple model of arterial traffic signal 

control. This model optimizes offset of intersection. Fig. 1 

shows time-space diagram of two adjacent junctions which 

parameter and decision variable are illustrated [3]. 

 

Figure 1: Geometric description of terminologies and variables 

in bandwidth formulation 

 The following notation is used in the unit of cycle time 

C  cycle time 

( )b b

i i

 
outbound (inbound) bandwidth on arterial i  

( )
j j

r r  outbound (inbound) red time at 

intersection j
 

( )
j j

w w  

The time from right (left) side of red at 

intersection j to the centerline of the 

outbound  (inbound moved from the edge to 

the center line of the band.) green band; the 

reference point at each signal has been 

( )
i i

t t  travel time on link i in the outbound 

(inbound) direction; 

( , )( (i,h))h i   

 

Internode offset, time from the center of an 

outbound (inbound) red at    intersection 

j to the center of the outbound (inbound) 
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The set of restrictions in (2), known as directional 

interference constraints, ensure that the progression band 

use only the available green time. The set of constraints in 

(3) handle the synchronization of adjacent intersections 

which are called loop integer constraints. Constraints in 

(5) define intranode offset of intersections as a function of 

left turn NEMA (National Electrical Manufacturer 

Association) phase sequence pattern [3]. Classic methods 

of bandwidth progression are based on a sequential 

approach in which green splits are determined by Webster 

method [1]. Then, arterial green bands are maximized 

using the first stage green splits. The parameters , ,rL L and 

r are corresponding to green and red splits. 

In 1, green splits are fixed; therefore this model does 

not have ability to change these parameters to achieve 

better solution. In this paper, we consider the green splits 

as a decision variable; therefore the set of linear 

constraints (4) are converted to nonlinear ones. We apply 

(6) instead of (4). These constraints are formulated based 

on big-M technique which makes sure mixed integer linear 

programming property of bandwidth model. 

To this end, corresponding with any directional 

bandwidths and green splits, a distinct goal is considered. 

The aim is to minimize a weighted sum of the goal 

deviations. Equation (4) generally shows objective 

function of proposed bandwidth optimization along 

arterials which is a weighted combination of all goal 

deviations. In this approach, green splits, left turn phase 

sequences, cycle time, and offsets are optimized 

simultaneously.  
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is the thgoaldeviation.
i i ii

D d d i  
(7) 

3.  NUMERICAL SOLUTIONS AND CONCLUSIONS 

To illustrate the efficiency of these methods, an arterial 

street with four adjacent intersections is considered. Green 

splits goals have been obtained by means of Webster 

formula [4] and bandwidth goals are obtained by 

experienced traffic engineers. This method is compared 

with classic MAXBAND model based on the bandwidth 

efficiency (5) as the most important measure of 

effectiveness in arterial streets signal control. Table 1 

show the results of two models which are solved by 

GAMS/CPLEX. 

2

b b
bandwidthefficiency


  

(5) 

Table 1: summary results of the proposed method and classic 

MAXBAND model 

Method b  b  Bandwidth efficiency 

MAXBAND .17 .34 .25 

The proposed method 35 32 .33 

 

Arterial coordinated signal control systems are often 

judged by their bandwidth. Classic bandwidth progression 

optimization models sometimes results in a undesirable 

solutions (e. g. MAXBAND solutions in Table 1; ,b b ; 

results in a poor progression) so improvement of classic 

model is useful. The proposed method introduce a flexible 

tool based on the goal programming approach that helps 

traffic engineer to improve arterial traffic conditions.  
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A new model for inventory routing problem of 
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Abstract: This paper addresses inventory routing problem (IRP) where products are deteriorating 

with random lifetime. We consider a multi-period multi-product IRP in two level supply chains where 

products are produced and delivered from one manufacturer to several retailers through a fleet of 

homogenous capacitated vehicles under direct shipping strategy. A mixed integer programming with 

minimization of total cost which includes fixed cost, distribution and inventory holding cost of 

manufacturer and retailers, and the cost of the lost quality will present. Several numerical examples 

perform on the proposed model with CPLEX 12.2 solver in order to validate it. 

Keywords: Inventory routing problem, Deteriorating products, Supply chain, Mixed integer 
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1.  INTRODUCTION 

Inventory routing problems (IRPs) arise in 

transportation and inventory management systems where 

vendor managed inventory (VMI) system exist. This 

happens where manufacturer coordinates the 

replenishment process of several retailers and it is the 

responsibility of the manufacturer to ensure that suitable 

inventory always is available [1],[2]. 

In other words, IRP involves distribution through 

chosen routes to a set of retailers that each of them have 

different daily demand and management inventory, such 

that no retailer encounter stock out [3]. 

Deterioration is categorized into two groups [4]: 

 Perishable products: Products like foodstuffs, 

vegetables, human blood, etc., having a maximum usable 

lifetime and are known as products with fixed lifetime. 

 Decaying products: Products like alcohol, gasoline, 

radioactive substances, etc., having no shelf life at all and 

are known as products with random lifetime. 

It must be noted that current study focus on decaying 

products. 

To our knowledge, the first paper studying on inventory 

management or transportation of decaying products date 

back to 1984 where Pandit and Rao introduced a new 

distribution in decaying inventory systems [5]. Although 

this work just studied inventory management but later less 

effort had done to deliver jointly transportation and 

inventory management of decaying products. 

Zhao et al. focused on the integration of inventory 

control and vehicle routing schedules for a distribution 

system in which the warehouse is responsible for the 

replenishment of a single item to the retailers [6]. Coelho 

and Laporte considered inventory and routing decisions 

simultaneously. They proposed a branch and cut algorithm 

for the solution of IRPs of multi-product and multi-vehicle 

[7]. 

In this paper, we propose a new model for inventory 

routing problem where products are deteriorating with 

random lifetime. The rest of the paper is organized as 

follows: In section 2 we mention our notations and 

assumptions. Section 3 presents the model formulation. 

Section 4 is devoted to numerical examples. Some 

concluding remarks stated in section 5. 

2.  NOTATIONS AND ASSUMPTIONS 

The following notations and assumptions are used 

throughout the paper: 

Notations: 

k : Number of products / N : Number of retailers 

T : Number of time periods / p : Set of products p=1,…, k. 

ji, : Set of manufacturer (0) or retailers (1,…,N). 

t : Set of time periods t=1,…,T. / Q : Vehicle capacity 

tf : Production setup cost in period t. 

ijc : Shipping cost of product from node i to retailer j. 

pa : Inventory capacity utilization rate of product p. 

pb : Production capacity utilization rate of product p. 

pS : Starting time of change in quality of product p. 

pL : The cost of the lost quality of product p. 

jImax
: Inventory capacity of manufacturer or retailer j. 

tPmax
: Production capacity in period t. 

pjtd : Demand of product p at retailer j in period t. 

pjth : Holding cost per unit of product p at manufacturer or 

retailer j in period t. 

pjtI : Inventory level of product p at manufacturer or 
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 2 

retailer j at beginning of period t. 

pjtw : Delivered quantity of product p at retailer j in period 

t. 

ptP : Production quantity of product p in period t. 

ty : 1, if any product produced in period t; 0, otherwise. 

ijtz : 1, if any product sent to retailer j by node i in period 

t; 0, otherwise. 

Assumptions: 

1. There is bi-level supply chain which contains one 

manufacturer and several retailers that work under VMI 

system. 

2. This IRP is multi-product with known and deterministic 

demand with the objective of minimizing total cost. 

3. Products are decaying which have random lifetime. 

4. Storage capacity of manufacturer and retailers is limited 

and no stock out allowed. 

5. Production capacity is limited and it’s known in each 

period. 

6. Products are delivered through a fleet of homogenous 

capacitated vehicles under direct shipping strategy. 

7. Split delivery is not allowed. 

3.  THE MODEL FORMULATION 

The mathematical model of the problem is as follows: 
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The objective function (1) minimizes the fixed cost, 

distribution and inventory holding cost of manufacturer 

and retailers, and the cost of the lost quality. 

Constraints(2) and (3) guarantees inventory balance for 

retailers and manufacturer respectively. Constraint (4) is 

storage capacity of manufacturer and retailers. Constraints 

(5) and (6) ensure that production and vehicle capacity is 

not violated. Finally constraints (7) and (8) determine the 

type of the model variables. 

4.  NUMERICAL EXAMPLES 

THE INSTANCE PROBLEMS HAVE BEEN CREATED AS  

Table 1. The shipping costs (cij) are according to the 

capacitated vehicle routing data sets [8]. Note that for 

problems with three products we consider d1jt, d3jt, d5jt. dp 

is average daily demand of product p. 
 

TABLE 1: INSTANCE PROBLEMS 
Param

eter 
Value 

Param
eter 

Value 
Param

eter 
Value 

jtd1
 U[1,5] pp ba ,  1 tf  

tPmax5.1
 

jtd2
 U[10,16] Q  



k

p
pp da

1
.2  

tph 0
 1 

jtd3
 U[20,30] 

tPmax
 




k

p
pp dbN

1
.5.3

 
0j

hpjt  
0 

jtd4
 U[34,64] 

0

maxI  }max{ max

tP  
pS  3, … ,8 

jtd5
 U[73,100] 

0

max

j

I j

 
Q  

pL  N(1.5,.5) 

 

Space does not allow us to illustrate full numerical 

examples so just results of three examples for different 

dimensions summarized as Table 2. 
 

TABLE 2: NUMERICAL RESULTS 
Name Size (T×N×k) OFV

*
 Time (S) 

P-n16-k8 10×5×3 20260.671 0.732 

B-n31-k5 10×30×5 199073.870 5.671 

M-n121-k7 15×120×5 1091201.892 611.241 
* Objective Function Value  

5.  CONCLUSION 

In this paper, we considered a multi-period multi-

product IRP with direct shipping strategy under VMI 

system. Products considered deteriorating with random 

lifetime as well. The objective is to minimize total system 

costs. We tested validation of model by performing 

several numerical examples. 
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رل موجودی برای کاالهای فسادپذیر با درنظر گرفتن توسعه مدل یکپارچه کنت

دو سطحی در یک زنجیره تامین سیاست ارسال گروهی کاال   

 arasuli6367@gmail.com،واحد تهران جنوب -، دانشگاه آزاد دانشجوی کارشناسی ارشد،*آرزو رسولی باغبان

taleizadeh@ut.ac.ir   ،های فنی ـ دانشگاه تهراناستادیار دانشکده مهندسی صنایع، پردیس دانشکده ،زادهعطااله طالعی
 

 فته شدهر گردرنظ شامل یک عمده فروش و یک خرده فروش دو سطحییکپارچه یک زنجیره تامین در این مقاله،  چکیده:

فروشد.این زنجیره تنها یک نوع محصوالت را به مشتری نهایی میبه عنوان توزیع کننده عمل میکند و  خرده فروش است که

تعیین مقادیر  هدفای است. قاضا در این زنجیره قطعی و بازپرسازی لحظهت کاالهای فسادپذیر با نرخ خرابی ثابت عرضه میکند.

بطوریکه سود کل بیشینه شود. به منظور کاهش هزینه های حمل و  ،و مقدار بازپرسازی استبهینه دقیق طول چرخه ارسال 

استفاده کردیم که در آن محموله ها به منظور کاهش هزینه  نقل از نوعی سیاست ارسال گروهی کاال)سیاست ادغام زمان محور(

 .های حمل و نقل ادغام میشوند

بهینه سازی؛ سیاست ارسال گروهی کاال؛ فسادپذیر ی؛ کاالموجودی ؛تامینزنجیرهکلمات کلیدی:

                                                           

 *ارائه دهنده

 مقدمه .1

-در سالهای اخیر در بازارهای واقعی، به دلیل افزایش هزینه

-شدن و رو به اتمام رفتن منابع توجه زیادی بـه ها، روند جهانی

در ایـن  . اسـت سمت یکپارچگی زنجیره تـامین معطـوف شـده    

ـ   از نویسندگان مانند تعدادی راستا یـک مـدل    [1]ی هانـ  و ل

مقـدار بازپرسـازی و چرخـه ارسـال     ریاضی برای بدست آوردن 

بهینه با اسـتفاده از سیاسـت ارسـال گروهـی کـاال و بـا هـدف        

کار در این مقاله ما حال  .ماکزیمم کردن سود کل بدست آوردند

ــادپذیر   ــای فس ــرای کااله ــا را ب ــامین  و آنه ــره ت ــک زنجی در ی

 دادیم. توسعهدوسطحی 

 تعریف مساله  .2

یک زنجیره تامین دوسطحی شامل یک عمده فروش و یک 

را در نظر بگیرید که تنها یک نوع کاالی فسادپذیر  خرده فروش

. در این تحقیق عمده فروش عرضه میکندرا با نرخ خرابی ثابت 

محصوالت را از تولیدکننده)که در این تحقیق در نظر گرفته 

رده فروش نشده است( خریده و به خرده فروش میفروشد و خ

قصد هم محصوالت را به مشتری نهایی میفروشد. خرده فروش 

به منظور کاهش هزینه های حمل و نقل  که منجر به دارد که 

، از نوعی سیاست ارسال کاهش هزینه های کل سیستم میشود

گروهی کاال به نام سیاست ادغام زمان محور استفاده کند. در 

میشود و در انتهای این سیاست سفارشات مشتریان انباشته 

یا چرخه ارسال زمان بین دو  Tارسال میشود که  Tچرخه

 ارسال متوالی است. هر چرخه بازپرسازی حداقل شامل یک

کمبود مجاز ای است. چرخه ارسال است. بازپرسازی لحظه

 ارسالنیست. تقاضا قطعی است و در هر چرخه 

)برابر ) ( )iE D D p T T  است که( )D p یک تابع تقاضای

همچنین به دلیل باصرفه بودن، کلی وابسته به قیمت است. 

مشتریان مایلند  که برای دریافت سفارشاتشان تا انتهای چرخه 

متغیر  یک)تعداد چرخه ارسال( نیز k.ارسال صبر کنند

به Qو پارامتر شکل Tتصادفی ارالن  با پارامتر اندازه 

)صورت 1)
( )

Q
E k

T


 .هدف توسعه مدلی برای تعیین  است

و مقدار  Tهمزمان مقادیر بهینه طول چرخه ارسال

طول  است به طوریکه سود کل بیشینه شود. Qبازپرسازی

)چرخه ارسال برابر )E k T .است 

 تعریف میشوند. زیر یبرای مدلسازی پارامترها و متغیرها

 متغیرهای تصمیم

T  ارسالطول سیکل 

Q یبازپرساز مقدار 

 پارامترها
( )iI t

  tزمان ام درiموجودی در چرخه ارسال سطح  

iD
 امiتقاضا در چرخه ارسال  


 

 تابع تقاضای کلی وابسته به قیمت
: DF

 هزینه ثابت هر بار ارسال 
: RF

 هزینه ثابت هر بازپرسازی 
: DC

 هزینه ارسال هر واحد کاال 
: RC

توسـ  خـرده    هزینه بازپرسازی)خرید( هـر واحـد کـاال    

 فرش
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 2 

k
 

 تعداد چرخه های ارسال در یک چرخه بازپرسازی

h
 

 هزینه نگهداری هر واحد کاال
w

 
هزینه انتظار مشتری به ازای هر واحد کاال در هر واحـد  

 زمان


 
 نرخ خرابی ثابت

C  هزینه خرید هر واحد کاال توس  عمده فروش 
 

 مدلسازی ریاضی .3

شان را ن موجودی خرده فروشتغییرات سطح  یرمعادله ز

 ی ارسال است(:اندیس چرخه i) میدهد

 (1) 

( )

( )
( ) ( ); [( 1) , ]

( ) 0

( )
( ) ( 1) ;   [( 1) , ]

( )
(0) ( 1)

i
i

kT t

i

kT

dI t
I t iD p t i T iT

dt

I KT

iD p
I t e t i T iT

D p
Q I e














    


 

   

  

 

ی متغیرهـای تصـمیم، ابتـدا    به منظور تعیین مقادیر بهینـه 

سود از تفاضل بین درآمد میدانیم که باید تابع سود مدل شود و 

ده فروش تنها شامل عمهزینه ید و در اینجا آو هزینه بدست می

هـای  هزینـه شامل هزینه خرید است و تابع هزینه خرده فروش 

تری خواهد بـود  بازپرسازی، ارسال، نگهداری و هزینه انتظار مش

 .و هر کدام در زیر ارائه شده است

 تابع سود عمده فروش
(2)  

 
 

( , ) (0) (0) (0)

( 2)
                 = ( )

2

w R R

R

R

TP T Q C I C I C C I

C C Q
C C D p



    

 
 

 

 تابع سود خرده فروش

 :درآمد
(3) ( ) ( ( )) ( )E k E D p p E k Tp 

 هزینه ها:

 : هزینه بازپرسازی( 1
(4) 2 2( )

( ) ( ) ( ( ) ) 
2

c R R R R

T E k
E R F C E Q F C TE k

 
     

 :( هزینه ارسال2

(5) ( ) ( ) ( ( )) ( ) ( )D D D DF E k C E k E D p F E k C E k T   

 ( هزینه نگهداری3

 (6)  
2 2

( 1)
1

( )
( )  

2

k iT

i
i T

i

h T E k
hE I t dt






 
 

 
  

امین  jفرض کنید که زمان رسیدن  :( هزینه انتظار مشتری4

باشد، پس زمان انتظار آن jSتقاضا در یک چرخه ارسال، 

مشتری برای دریافت سفارش در یک چرخه ارسال برابر با 

 jT S  می شود 

(7) 2( )

1 2 ( )

1

( ) ( ) ... ( ) ( ) ( )
2

iD T

N T i n

n

T
wE T S T S T S wE D T T S wE k





 
           

 
 

در حالت  سود کلتابع  7تا 2حال با استفاده از معادالت 

ر طول چرخه بآن معادله با تقسیم آید. سپس بدست مییکجا 

)ارسال، )E k T د زمان برابرست با:تابع سود به ازای هر واح 

(8) 
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).قضیه , )TP T Q
 

.استاکید مقعر 

برهان. 
 

( , )TP T Qاگرعر اکید است مق 
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)detو ) 0H .
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و

3 3

4
det( ) 0D RF F

H
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چون)
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0
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 پس تابع سود اکیدا مقعر است. (

 به( نسبت 8) حال برای حل مدل کافی است از معادله

T وQ
 

از حل  رسیم وکه به دو معادله میمشتق بگیریم 

 طول چرخه ارسال و مقدار بازپرسازیهمزمان آنها مقادیر بهینه 

 زیر بدست می آید: صورتبه 

(9) 2* FD
w

T


 

(10) 2*

( )

FR
C h C CR R

Q


 


   
  و تحقیقات آتی گیرینتیجه .4

ه تامین یکپارچه دوسطحی با یک یک زنجیراین مقاله  در

یک مدل  وشد  درنظر گرفتهو یک خرده فروش  عمده فروش

با درنظر  برای تصمیمات همزمان موجودی کاالهای فسادپذیر

. از این مدل داده شد  توسعهگرفتن سیاست ارسال گروهی کاال 

ینه نتیجه گیری شد که اگر هزینه نگهداری در مقایسه با هز

انتظار مشتری کوچک باشد، سیاست ارسال گروهی منجر به 

  کاهش قابل توجهی در هزینه کل خواهد شد.

  مراجع .5
[1] Hong, K., Lee, C., (2012).Optimal time-based consolidation 

policy with price sensitive demand. International Journal of 

Production Economics  

[2] Maihami, R., Nakhai, I., (2012), Joint control of inventory and 

its pricing for non-instantaneously deteriorating items under 

permissible delay in payments and partial backlogging, 

Mathematical and Computer Modeling, 55, 1722-1733.  

[3] Mutlu, F., Cetinkaya, S., (2013), Pricing decisions in a carrier-

retailer channel under price-sensitive demand 51, 28-and 

contract-carriage with common-carriage option, Transportation 

Research Part E, 40. 

[4] Moon, I.K., Cha, B.C., Lee, C., (2011), The joint replenishment 

and freight consolidation of a warehouse in a supply chain, 

International Journal of Production Economics, 133, 344-350. 

258



 
 

 

 1 

 

1 

قیمت گذاری در مدل موجودی دو سطحی برای کاالهای 

تأخیر مجاز در فاسدشدنی با در نظر گرفتن 

 پرداخت
 negar.j.javid@gmail.com ،الزهرا، دانشگاه دانشجوی کارشناسی ارشد ،* نگار جهانبخش جاوید

 عضو هیأت علمی دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه الزهرا،  مریم اسمعیلی

 عضو هیئت علمی دانشکده صنایع، دانشگاه تهران عطااهلل طالعی زاده،

ایجاد هماهنگی بین اعضای یک زنجیره تأمین به شدت رو با گسترش رقابت در پی جهانی شدن بازارها، تالش برای  چکیده:

به افزایش است و یک زنجیره ی تأمین کارا نیازمند همکاری بین تأمین کنندگان و خریداران است. یکی از ابزارهای مهم در 

ر افزایش منافع ایجاد هماهنگی در زنجیره تأمین، قیمت گذاری است که از طریق بهتر عرضه و تقاضا، یک اهرم مهم به منظو

زنجیره تأمین به شمار می رود. هنگامی که کاال فسادپذیر باشد مسأله قیمت گذاری اهمیت دوچندانی می یابد چرا که با ارائه 

زیادی  مقاالتهای اخیر  راهکارهای مناسب قیمت گذاری می توان تقاضای این اقالم را تا حد زیادی مدیریت نمود. در طی سال

پارچه قیمت            . در این مقاله مدل یکاند اختههای بهینه موجودی با در نظر گرفتن تأخیر مجاز در پرداخت پردبه بررسی سیاست 

برای  مدل  ارایه می شود.  گذاری و کنترل موجودی برای کاالهای فساد پذیر همراه با سیاست پرداخت معوقه زمان ثابت

عددی، نتیجه گیری و چند  مثال. در پایان ته مقادیر بهینه ارایه می گرددالگوریتم ساده و کارامدی جهت یافپیشنهادی، 

 پیشنهاد برای تحقیقات آتی ارایه می گردد.

            مجاز در پرداختقیمت گذاری، کنترل موجودی، کاالی فاسدشدنی، زنجیره تأمین یکپارچه،تأخیر  کلمات کلیدی:

                                                           

ریحانه بیجاری*  

  مقدمه -1

در این مقاله مدلی ارائه می شود که در آن  نقش همزمان تأأخیر  

در دوره پرداخت برای خرده فأروش، قیمأت گأذاری و فسأادپذیر     

 بودن کاال در یک  زنجیره تأمین دو سطحی بررسی می گردد. 

 مرور ادبیات -2

مدل های یکپارچه ی کنترل موجودی همراه خالصه مرور ادبیات 

 ( آورده شده است.1با خرید اعتباری در جدول )

 مدلسازی -3

 . مفروضات مسئله3-1

 کمبود مجاز نیست. -1

 زمان تحویل صفر است. -2

 خریدار در نظر گرفته می شود.نرخ فساد مقدار ثابت و برای -3

زمان اعتبار از قبل توسط تأمین کننده تعیین شده و ثابت  -4

 فرض شده است.

 افق زمانی نامحدود است. -5

 . نمادها3-2

ρضریب بهره وری : 

SBهزینه ی سفارش دهی خریدار در هر بار سفارش : 

SVهزینه ی راه اندازی تأمین کننده در هر دور تولید : 

c ی تولید هر واحد:هزینه 

νقیمت فروش تأمین کننده به خرده فروش : 

p)قیمت فروش خرده فروش به مشتریان )متغیر تصمیم : 

در نظر گرفته شده  نرخ تقاضا تابعی نزولی از قیمت خرده فروشی 

 .می باشد به طور که 

rV نرخ هزینه ی نگهداری هر واحد کاال در واحد زمان برای :

 کنندهتأمین 

rB نرخ هزینه ی نگهداری هر واحد کاال در واحد زمان برای :

 خرده فروش

IBeرای هر واحد پولی در واحد زمان : نرخ بهره ی دریافتی ب 

IBp نرخ بهره ی پرداختی برای هر واحد پولی در واحد زمان : 

IVpنرخ هزینه ی فرصت از دست رفته ی تأمین کننده : 

M: پرداخت درمجاز  تأخیر مدت زمان 

θ: فساد موجودی نرخ 

T( طول هر دوره ی سفارش دهی : ) متغیر تصمیم 

n تعداد دفعات ارسال کاال از تولید کننده به خرده فروش ) متغیر :

 تصمیم (

πکل سود مشترك خرده فروش و تأمین کننده در واحد زمان : 

 مدل سازی مسئله -3-3

و یا بعد از بسته به این که زمان پرداخت هزینه ی معوقه قبل از 

 آن باشد می بایست دو حالت متفاوت بررسی شود.
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 روش حل -4

با توجه به پیچیدگی مدل ارایه شده با استفاده از یک الگأوریتم و  

 به حل مدل پرداختیم. Matlabنرم افزار 

 نتیجه گیری -5

در این مقاله یک مدل قیمأت گأذاری و کنتأرل موجأودی بأرای      

 کاالهای فاسدشدنی در زنجیره تأمین دوسطحی با در نظر گرفتن 

با توجه به پیچیدگی مدل ارایأه   تأخیر مجاز در پرداخت ارائه شد.

شده با استفاده از الگوریتم پیشنهادی، مقادیر بهینه طول سأیکل،  

در انتهأا بأه    قیمت و تعداد دفعات ارسال کاال به دست آورده شد.

منظور نشان دادن کارایی مدل و الگوریتم حل بأه ارائأه ی مثأال    

 عددی و هم چنین به مقایسه ی حالت تصمیم گیأری مسأتقل و  

شد. این مقاله می تواند از چند جهت گسأترش  یکپارچه پرداخته 

یابد تقاضا در این مقاله قطعی و وابسته به قیمأت در نظأر گرفتأه    

در نظأر گأرفتن    بأا شد، در نظر گرفتن تقاضا به صورت احتمأالی  

سایر سیاست های پرداخت معوقه مانند سیاست پرداخأت معوقأه   

رداخأت معوقأه همأراه بأا     ی وابسته به میزان سفارش وسیاست پ

 تخفیف می تواند موضوع خوبی برای تحقیقات آتی باشد.

 

 : مروری بر ادبیات 1جدول 

 افق برنامه ریزی نوع سیاست پرداخت معوقه فساد نوع تقاضا نام نویسندگان

 Abad &  Jaggi 

(2003) 
 نامحدود تعیین زمان بهینه ی پرداخت ندارد وابسته به قیمت

Ho et al. (2008) نامحدود پرداخت معوقه و تخفیف ندارد وابسته به قیمت 

Chang et al.(2009) نامحدود وابسته به میزان سفارش ندارد وابسته به قیمت 

Chen & Kang (2010) نامحدود زمان اعتبار ثابت ندارد وابسته به قیمت 

Min et al. (2010) نامحدود زمان اعتبار ثابت ندارد وابسته به سفارش 

Lin et al. (2012) نامحدود زمان اعتبار ثابت )تأخیر دو سطحی( ندارد وابسته به دوره ی اعتبار 

Zhou et al. (2012) نامحدود تعیین زمان بهینه ی پرداخت ندارد وابسته به سفارش 

Das et al. (2013)  محدود تعیین زمان بهینه ی پرداخت دارد ثابت 

 نامحدود زمان اعتبار ثابت دارد وابسته به قیمت مقاله ی حاضر

 

 مراجع -6
[1] C. H. Ho, L. Y. Ouyang, C. H. Su, “Optimal pricing, shipment and 

payment policy for an integrated supplier-buyer inventory model 

with two-part trade credit ,” European Journal of Operational 

Research.,187 (2008),pp.496-510 

[2] H. C. Chang, C. H. Ho, L. Y. Ouyang, C. H. Su, “ The optimal 

pricing and ordering policy for an integrated inventory model 

when trade credit linked to order quantity,” Applied 

Mathematical Modelling, 33 (2009), pp. 2978-2991. 

[3] L. H. Chen, F. S. Kang, “Integrated inventory models considering 

the two level trade credit policy and a price negotiation 

scheme,” European Journal of Operational Research, 205 

(2010), pp 47-58 

[4] J. Min, Y. W. Zhou, J. Zhao, “ An inventory model for 

deteriorating items under stock-dependant demand and two level 

trade credit,” Applied Mathematical Modelling, 34 (2010), pp. 

3273-3285. 

[5] Y. J. Lin, L. Y. Ouyang, Y. F. Dang, “An optimal ordering and 

delivery policy for an integrated supplier-retailer inventory 

model with trade credit and defective items,” Applied 

Mathematics and Computation, 218 (2012), pp. 7498-7514. 

[6] Y. W. Zhou, Y. Zhong, J. Li, “An uncooperative order model for 

items with trade credit inventory-dependant demand and limited 

displayed-shelf space,” European Journal of Operational 

Research (2012), pp  67 -85 

[7] B. C. Das, B. Das, S. K. Mondal, “Integrated supply chain model 

for a deteriorating item with procurement cost dependant credit 

period,” Computers and Industrial Engineering, 64 (2013), pp. 

788- 796 
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  بهینه سازیتوابع بر مبنای فازی شاخص توانایی فرآیند چندمتغیره روشی جدید برای 
 e.nikzad@shahed.ac.ir ،شاهددانشگاه دانشکده فنی و مهندسی، ، صنایع دانشجوی کارشناسی ارشد ،*عرفانه نیکزاد

  sm.mousavi@shahed.ac.irشاهد،دانشگاه دانشکده فنی و مهندسی، سید میثم موسوی، عضو هیئت علمی گروه صنایع، 

 amiri@shahed.ac.ir دانشگاه شاهد،دانشکده فنی و مهندسی، امیرحسین امیری، عضو هیئت علمی گروه صنایع، 

های مشتریان طور گسترده جهت نشان دادن توانایی فرآیند در تامین خواستهه های توانایی فرآیند بامروزه از شاخص چکیده:

برای محاسبه توانایی فرآیندهای دارای چند مشخصه کیفی استفاده  MCpشاخص توانایی فرآیند چند متغیره گردد. استفاده می

بر مبنای بهینه سازی و منطق  MCpبرای تعیین تابع درجه عضویت شاخص توانایی فرآیند  ی جدیدشود. در این مقاله روشمی

-میتعریف  با به کارگیری تئوری مجموعه های فازیای کیفی ه حدود مشخصه فنی مشخصهدر این روش گردد. ارائه میفازی 

-تعیین می MCpسازی بر روی شاخص های شاخص توانایی فرآیند مورد نظر با استفاده از توابع بهینهبرش-αسرانجام . شود

 دم قطعیت است.تحت شرایط عشاخص توانایی فرآیند چندمتغیره  براینتایج محاسباتی بیانگر کاربرد روش پیشنهادی گردد. 

.برش -αهای فازی،   ، تئوری مجموعهحدود مشخصه فنیمتغیره، شاخص توانایی فرآیند چند  :کلمات کلیدی

                                                           

 *ارائه دهنده

  مقدمه .1

شاخص های توانایی فرآیند ابزار بسیار قدرتمندی هستند 

ها  برای تعیین توانایی بالقوه و بالفعل فرآینددر دو دهه اخیر که 

مورد استفاده قرار می گیرند. در تامین خواسته های مشتریان 

انایی فرآیند ارائه های توترین شاخص  شناخته شدهیکی  از 

شاخص  د.باش می Cp صتک متغیره شاخیندهای شده برای فرآ

 صورت زیر تعریف می شود:ه ب Cpتوانایی فرآیند 

6
p

USL LSL
C




    (1) 

ی باال و به ترتیب حدود مشخصه فن LSLو  USL(، 1در رابطه )

باشند که توسط طراح و براساس نیازهای مشتری  پایین می

گردند. در دنیای واقعی در بسیاری از فرآیندها بیش  تعریف می

شاخص های توانایی  لذاباشد،  از یک متغیر کیفی موجود می

ند. شاخص توانایی فرآیند ه افرآیند چند متغیره معرفی شد

MCp ای فرآیندهای دارای از جمله شاخص های ارائه شده بر

  چند متغیر کیفی می باشد. 

[ 1تام و همکاران ]در خصوص ادبیات موضوع مرتبط، 

را  MCpmو  MCpشاخص های  توانایی فرآیند چند متغیره 

[ روشی برای محاسبه مقدار 2ارائه دادند. چن و همکاران ]

برای داده های فازی ارائه دادند.  Cpmشاخص توانایی فرآیند 

[ از روش تخمین بالکی برای تخمین 3ی و پرچمی ]ماشینچ

فازی شاخص های توانایی فرآیند تک متغیره استفاده کردند. 

ی اطمینان برای شاخص  [ یک فاصله4پرچمی و همکاران ]

 ،در حالتی که حدود مشخصه فنی فازی است Cpتوانایی فرآیند 

 ارائه دادند. 

ص توانایی شاخیک روش جدید برای محاسبه در این مقاله 

-ارائه میفرآیند چندمتغیره فازی بر مبنای توابع بهینه سازی 

علت عدم وجود ه حدود مشخصه فنی بگردد. در این روش 

 با به کارگیری تئوری مجموعه های فازیقطعیت در تعیین آنها 

  MCpشاخص توانایی فرآینددر نتیجه و  می شودفازی تعریف 

 دد.می گرمحاسبه  عدم قطعیت تحت شرایط

 تعریف مسأله .2

برای یک فرآیند  MCpدر این مقاله شاخص توانایی فرآیند 

چند متغیره در حالتی که حدود مشخصه فنی هر مشخصه 

گردد.  محاسبه می ؛فازی تعریف شده اند تحت شرایطکیفی 

( تعریف 3صورت رابطه )ه ب MCpشاخص توانایی فرآیند

 شود: می

     

 

' 1

/2 1

1
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p
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i

vol modified tolerance region
MC

vol k q

USL LSL 



 

 















  







 
 
 



x μ Σ x μ

Σ

   (2) 

ترتیب حدود مشخصه فنی باال و پایین  بهUSLi و  LSLi که

ماتریس  Σتعداد مشخصه های کیفی و  νام ، iمشخصه کیفی 

-فرض می هم چنینکوواریانس مشاهدات می باشند.  –واریانس 

با توجه به کاربردی  ،شود حدود مشخصه فنی اعداد فازی مثلثی

 هستند وبودن این اعداد در صنایع مختلف، 

,بصورت ,[ ]
i il im iu

USL USL USL USL و, ,[ ]
i il im iu

LSL LSL LSL LSL 

به ترتیب  های حد مشخصه فنی پایین برش-  αتعریف می شود. 

 :[5]صورت زیر تعریف می شوده ب
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   (3) 

α –  حد مشخصه باال با جایگذاری برش هایUSL  در رابطه

 ویت شاخصعض برای محاسبه درجه( بدست می آید. 3)

توانایی  
p

MC ( استفاده می گردد5( و )4از روابط ): 
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   (5) 

بدرای  هدا   بدرش  -α( مقددار  5( و )4با توجه به روابط )
p

MC 

بصدورت       , ˆ ˆ
L U

p p p
MC MC MC

  
  
 

شدود.   عریدف مدی  ت 

تابع درجه عضویت 
p

MC  با استفاده از رابطه زیر بدست مدی-

 آید.

 

   

 

   

0 1

1 1

1 0

ˆ ˆ ˆ, ( )  

ˆ ˆ ˆ1,    ( )

ˆ ˆ ˆ, ( )   

p

L
L

p p p p

U
L

p p p pMC

U
U

p p p p

L MC MC MC MC

MC MC MC MC

R MC MC MC MC



 

  

 









   (6)

  

 نتایج محاسباتی .3

در یک  MCpتابع درجه عضویت شاخص  بخشن در ای

. حدود می شودفرآیند دارای دو مشخصه کیفی محاسبه 

ه ترتیب برای مشخصه کیفی اول و مشخصات فنی باال و پایین ب

دوم 
1

4.01, 4.2, 4.39LSL   
1

6.85,7,7.15USL   و

 
2

5.93,6,6.07LSL  و  
2

8.56,8.7,8.84USL  

باشند. مشاهدات دارای توزیع نرمال دو متغیره با بردار  می

میانگین  6.2,  ریانسکووا-و ماتریس واریانس 8.3 

0.5 0.2

0.2 0.6

 
 
 

برای شاخص توانایی  ها برش-α باشند. می 

فرآیند 
p

MC  تابع عضویت هم چنین   آمده است. 1در جدول

p
MC  شود. نمایش داده می 1در شکل 

 

 MCpبرای شاخص توانایی فرآیند  ها برش -α: 1جدول 

ˆ( )
p

U
MC


 ˆ( )

p

L
MC


 α 

12.1 8057.5 0 

100.1 6666.0 1.0 

0600.1 6446.0 2.0 

0601.1 4016.0 3.0 

0405.1 4100.0 4.0 

0211.1 4365.0 5.0 

0010.1 4542.0 6.0 

0424.0 4620.0 6.0 

0630.0 4001.0 4.0 

0452.0 0043.0 0.0 

0266.0 0266.0 1 

 

 
: تابع درجه عضویت 1ل شک

p
MC 

 نتیجه گیری .4

برای تعیین تابع درجه عضویت نوین در این مقاله، روشی 

هنگامی که حدود در  MCpشاخص توانایی فرآیند چند متغیره 

صورت  اعداد فازی تعریف ه مشخصه فنی مشخصه های کیفی ب

شاخص توانایی  برش های-α برای یافتن .ارائه گردید ؛شده اند

نتایج  و شده است استفادهتوابع بهینه سازی  از ،  MCpفرآیند 

برای شاخص توانایی کاربردی بودن این روش  ،محاسباتی

نشان با در نظر گرفتن شرایط عدم قطعیت فرآیند چند متغیره 

 داد.
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آوری کاالهای بازگشتی مسیریابی برای جمع -یابیارائه یک مدل مکان

  های وابسته به قیمتبا برگشت

 mozhde.bagheri@gmail.com، ، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه فردوسی مشهد* مژده باقری حسینی

 f.dehghanian@um.ac.ir فرزاد دهقانیان ، عضو هیأت علمی گروه مهندسی صنایع، دانشگاه فردوسی مشهد،

 msalari@um.ac.irفردوسی مشهد، مجید ساالری، عضو هیات علمی گروه مهندسی صنایع دانشگاه 

 

خته پردا شدهاستفادهآوری محصوالت مسیریابی یک شرکت درگیر در جمع -یابیدر این مقاله به بررسی مساله مکان : چکیده:

انجام  با شده، ارزش باقیمانده در این محصوالت است کهآوری محصوالت استفاده. انگیزه اصلی شرکت برای جمعشده است

ای با آوری کاالهای بازگشتی، وسایل نقلیه. در این مساله برای جمعقرار بگیرد استفاده مجدد تواند موردمی عملیات بازیابی

مراجعه ها دگان به آنکنن)که مصرف واسطهآوری شروع به حرکت کرده و پس از مالقات تعدادی ظرفیت محدود از مراکز جمع

-آوری اولیه برمیها، به همان مرکز جمعشده آنآوری محصوالت استفادهو جمع فروشند(میصوالت استفاده شده خود را و مح

قیمت  کهفروشد میرا  محصوالت خوددر صورتی  تنها به طوری که ،داردموردانتظار  حداقل قمیت، یک واسطهگردند. هر 

ارایه در این مقاله، یک مدل خطی عدد صحیح مختلط  .حداقل قمیت باشداین مساوی یا  تربیش پیشنهادی توسط شرکت

 کندتعیین میای به گونهرا ها به واسطه، مسیر بهینه وسایل نقلیه و قیمت پیشنهادی آوریمحل بهینه مراکز جمعکه شود  می

 .است قابل حل IBM ILOG CPLEX فراز بهینه سازی نرم ا از با استفاده مدل پیشنهادی سود شرکت ماکزیمم گردد. که

 گذاریقیمت، آوریجمعلجستیک معکوس، مسیریابی،  -یابیمکان :کلمات کلیدی

                                                           

 *ارائه دهنده
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   مقدمه .1

ول، های درگیر در بازیابی محصهای اصلی شرکتیکی از نگرانی

. استت  هاکنندگان آناز مصرف شدهکاالهای استفادهآوری جمع

عملتی   راهبترد شتده یتک   گردآوری تمامی محصوالت استتفاده 

نیست، زیرا درصد باالیی از این محصوالت کیفیت پایینی دارنتد  

و قابل بازیابی نیستند. یک استراتژی کاربردی و متداول در این 

 .[3]ستکنندگان ازمینه، پیشنهاد قیمتی مناسب به مصرف

های ارایه شده در زمینه لجستیک معکوس، تعداد اندکی از مدل

را نیتز تعیتین   نتدگان محصتوالت   به دارقیمت بهینه پیشنهادی 

فقتط مکتان بهینته     [2[ و ]1مانند ] ها نیز یاکنند. این مدلمی

فقط مستیرهای بهینته وستایل     [3مانند ] آوری و یامراکز جمع

کننتد. بتا   شده را تعیین متی نقلیه گردآورنده محصوالت استفاده

توجه به وابسته بودن این دوعنصر در بسیاری از موارد، در نظتر  

گیتری در متورد   نگرفتن یکی از این دو عنصر به هنگام تصتمیم 

از های کلی سیستم خواهد شتد.  دیگری، منجر به افزایش هزینه

در حتوزه   مستیریابی  -یتابی مدل مکاندر این مقاله یک  این رو،

زمتان مکتان   تعیتین هتم   شود که بهلجستیک معکوس ارایه می

و قیمتت  مستیر بهینته وستایل نقلیته      ،آوریبهینه مراکز جمتع 

 .پردازدمی بهینه پیشنهادی

 تعریف مساله .2

) دار کاملگراف جهت , )G V A   را در نظر بگیرید کته در آن

1 2V V V  1های کمان است و دو مجموعته مجموعه گرهV 

 هتا واستطه آوری و های بالقوه مراکز جمتع به ترتیب مکان 2Vو 

)}هستند. , ) : , }A i j i j V های شبکه است. کمان مجموعه

در نظتر گرفتته شتده     ijcمتناظر با هر کمان یک هزینه نامنفی

1kآوری بالقوهاست. هر مرکز جمع V  ظرفیت مشخصkQ  و

فتترب بتتر ایتتن استتت   تعتتداد   را دارد. kOهزینتته تاستتیس

انتدازی و هزینته راه qنامحدودی وسیله نقلیه یکسان با ظرفیت

F  آوری کاالهتای بازگشتتی در دستترس هستتند.     برای جمتع

2iهرواسطه V،ih  اقل قیمتت  کاالی برگشتی و یتک حتدia 

ihدارد که تنها در صورتی
فروشتد  کاالی خود را به شرکت می 

باشتد.   iaبزرگتر یا مساوی ( P)که قیمت پیشنهادی شرکت 

عملیات  ا انجامبکه  ارزش باقیمانده در هر واحد کاالی برگشتی

برای شترکت   rدرآمدی برابر ،بازیابی قابل استفاده مجدد است

هدف مساله تعیتین مکتان مراکتز جمتع آوری، تخصتیص      دارد. 

وسایل نقلیه تعیین مسیر آوری بازشده، به مراکز جمع هاواسطه

ذیتل  تحت شترایط   ای سود شرکتیمت خرید است به گونهو ق

 ماکزیمم گردد:

  شود. بازدیدبار حداکثر یک واسطههر  

 نقطه شروع و پایان هر وسیله نقلیه باید یک مرکز جمع-

 آوری یکسان باشد و بار آن ظرفیتش بیشتر شود.

 یافته به یصصتخ هایواسطهآوری شده از مجموع بار جمع

 کند.نآوری ظرفیت آن مرکز تجاوز یک مرکز جمع

 سازیمدل .3

 شوند:متغیرهای تصمیم مدل به صورت زیر تعریف می

iy: 2آوری اگر مرکز جمعi V    باز شتود، یتک و در ریتراین-

 گیرد.صورت صفر می

ikz :واسطه  اگرi  1آوریبه مرکز جمتعk V    ،تخصتیص یابتد

 گیرد.صورت صفر مییک و در ریر این

ijxای مستقیما از گره: اگر وسیله نقیلهi V   بته گترهj V 

 گیرد.صورت صفر میبرود، یک و در ریر این

P :هاواسطهبه  شرکت قیمت خرید پیشنهادی 

ijU : گتره مالقتات   بعتد از  بار وسیله نقلیتهi    و حمتل شتده در

)کمان , )i j، اگر کمانی ازi بهj  باشدوجود داشته.(,i j V

) 

 در ادامه مدل پیشنهادی و توضیحات آن آورده شده است:

(1) 

 
 

2 1

1 2 1

max i ik

i V k V

k k ki ij ij

k V i V k V i V j V

z h z e p

O y Fx c x

 

    

 

  



  
  

(2)  
1

21
ik

k V

z i V


   

(3) 
, ,

ij ji

j V j i j V j i

x x i V
   

     

(4) 
1

2

,

ij ik

j V j i k V

x z i V
  

     

(5) 
2 1,ik ikx z i V k V       

(6) 
2 1,ki ikx z i V k V      

(7) 
,

2 , , ,

C

ij ik jm

m V m k

C

x z z i j V i j

k V

 

     

 


  

(8) 
2

1i ik k k

i V

h z Q y k V


     

(9) 
1

iki

k V

P a z


    

(11) 
1

2

, ,

ij ji i ik

j V j i j V j i k V

U U h z i V
    

       

(11) , ,ij ijU qx i j V i j     

(12) 
2 2

1jk j jk

j V j V

U h z k V
 

      

(13) 
2

10kj

j V

U k V


    

(14)  , , 0,1 , 0i ik ij ijy z x U    
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 3 

آوری از ( سود را که برابر در آمتد حاصتل از جمتع   1تابع هدف )

های حمل ونقل و هزینه های محصوالت بازگشتی منهای هرینه

( 2کند. )می ماکزیممنقلیه است، آوری و سایل ثابت مراکز جمع

آوری کند که هر واسطه باید به حداکثر یک مرکز جمعمی بیان

هتای ورودی و  لکند که تعداد یتا ( تضمین می3) تخصیص یابد.

کنتد کته یتک    متی  بیتان ( 4یکسان باشتد. ) خروجی به هر گره 

واسطه فقط و فقط در صورتی توسط یک وستیله نقلیته ویزیتت    

-(5)صیص یافته باشتد.  آوری تخشود که به یک مرکز جمعمی

هتا مرکتز   ( از ایجاد مسیرهایی کته نقطته شتروع و پایتان آن    7)

 بیانگر آنست (8) کنند.آوری یکسانی نیست، جلوگیری میجمع

یافته بته  های تخصیصاوری شده از واسطهکه کل کاالهای جمع

آوری باز نباید از ظرفیتت آن مرکتز تجتاوز کنتد.     هر مرکز جمع

گتتر یتا   ربزکته قیمتت خریتد پیشتنهادی     کند می تضمین( 9)

. شتده باشتد  هتای ویزیتت  مساوی ماکزیمم حداقل قیمت واسطه

( 11). کنتد را حذف میزیرتورها  و ( قید توازن جریان است11)

کند که بار وسیله نقلیه در هر کمتان از ظرفیتت آن   می تضمین

کند که کل بار ورودی به هتر  ( بیان می12کند. )نوسیله تجاوز 

شتده از  آوریآوری باز باید برابر جمتع مقتادیر جمتع   جمعمرکز 

کند کته  ( بیان می13نواحی تخصیص یافته به آن مرکز باشد. )

 وری باز باید برابتر صتفر باشتد.   آکل بار ارسالی از هر مرکز جمع

 .استنشانگر دامنه تعریف متغیرهای مدل ( 14)

ikpضرببه دلیل وجود حاصل شدهارایهمدل  z    در تتابع هتدف

ik. بتتا تعریتتف متغیتتر کمکتتی   ریرخطتتی استتت  ikg p z  و

 های زیر،افزودن محدویت تابع هدف به همراه جایگزینی آن در 

 را خطی نمود. مدل توانمی

(15) 2 10 ,ikg i V k V       

(16)  
2

2 1max ( 1) ,ik i ik
i V

g P h z i V k V


         

 . حل مدل4

 IBM ستازی بهینه افزاراز نرمتوان میشده مدل ارایهبرای حل 

ILOG CPLEX  کرداستفاده. 

 مراجع. 5

 

[1] N. Aras and D. Aksen, "Locating collection centers for distance- 
and incentive-dependent returns," International Journal of 

Production Economics, vol. 111, pp. 316–333, Feb. 2008. 

 
[2] N. Aras and D. Aksen and A. G. Tanuğur, "Locating collection 

centers for incentive-dependent returns under a pick-up policy 

with capacitated returns," Europeav Journal of Operational 
Research, vol. 191, pp. 1223–1240, Dec. 2008. 

 
[3] N. Aras, D.Aksen and M. T. Tekin, "Selective muliti-depot with 

pricing," Tranportation Research Part C , vol. 19,  pp. 866-884, 

Aug. 2011. 
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 ارائه دهنده-*

 

وژه در حالت چند مد و با در نظر گرفتن ارائه مدل ریاضی جهت زمانبدی پر

و سه روش پاداش زودکرد   جریمه دیرکرد، های اضافه کاری،هزینه

 پروژه (NPV)سازی ارزش خالص فعلیبا هدف بیشینه پرداخت،

 keramati.amin80@yahoo.com ،آبادآزاد واحد نجف، دانشگاه دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی ،*کرامتیامین 

 majid_esmaelian@yahoo.com، عضو هیئت علمی گروه مدریت ، دانشگاه اصفهان**مجید اسماعیلیان

 masood.rabieh@gmail.comعضو هیئت علمی گروه مدیریت ، دانشگاه شهید بهشتی، مسعود ربیعه
  
 

 NPV بیشینه سازی هایی با محدودیت منابع در حالت چند مد و با هدفدر این تحقیق مدل ریاضی جهت زمانبندی پروژه چکیده:

در این  باشد.میMRCPSP- GPR و MMRCPSPمعمولها، مسائل ارائه شده است. مدل ارائه شده برگرفته از مسئله جایدهی جعبه

ارائه خواهد شد،سپس مدل GPR- MRCPSP مقاله ابتدا یک مدل ریاضی که قادر به ارائه جواب دقیق باشد جهت حل نمودن مسائل

پروژه  تعمیم یافت.در نظر  NPVاضافه کاری، در نظر گرفتن جریمه دیرکرد، پاداش زودکرد و تاثیر آن بررویبرای محاسبه هزینه 

گیری مدیر تاثیر بسیاری دارد و هم بر های اضافه کاری و پاداش و جریمه زمان تحویل به طور همزمان همدر تصمیمگرفتن هزینه

کتر شدن نتیجه مدل به شرایط واقعی،  سه سیاست پرداخت کالسیک در قالب تابع پروژه. برای نزدی  NPVزمانبندی و مقدار واقعی 

هدف مدل ارائه شد سپس جهت اثبات عملکرد مدل یک مسئله استاندارد با حجم کم با چهار سیاست پرداخت محاسبه شدهمچنین 

 هایی با ابعاد مختلف توسط مدل حل شد و نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.مثال
 

 

 ، ارزش خالص فعلی ساختار پاداش و تنبیه تحویل پروژه هزینه اضافه کاری،  ،، سیاست پرداخت هاجایدهی جعبه کلمات کلیدی:

 

   مقدمه .1

بسیاری بر روی مساله زمانبندی پروژه با های پژوهش 

( با هدف کمینه کردن مدت زمان RCPSPمحدودیت منابع )

با هدف بیشینه  RCPSPپروژه  انجام گرفته است، اما مساله 

سازی ارزش خالص فعلی نیز از جمله مسائل با اهمیت مدیریت 

ها و ها، زمان دریافتباشد، زیرا در بسیاری از پروژهپروژه می

تواند بر روی مقدار وجه تاثیری که انجام فعالیتی خاص می

 دهد.ها را تغییر میفتی داشته باشد، تاریخ انجام فعالیتدریا

هدف در مسائل زمانبندی پروژه با محدودیت منابع در حالت 

ای از منابع با ظرفیت چند مد، تخصیص منابع و یا مجموعه

ها با رعایت روابط محدود به یکی از مد های اجرایی فعالیت

پیش تعیین شده  پیشنیازی و برای رسیدن به هدف یا اهداف از

  باشد.می

 

 ارائه مدل هندسی .2

مدت زمان ها در این تحقیق با توجه به مسئله جایدهی جعبه 

انجام هر فعالیت برابر است با طول جعبه متناظر با آن فعالیت 

(  =length   )  و همچنین مقدار مصرف آن فعالیت از هر یک

به ترتیب برابر است با ارتفاع  (k=1,2) 2و1از انواع منابع 

(height   =    ) و عرض جعبه(wide   =    )  متناظر با

به علت در    آن. البته باید در نظر داشت که در اینجا اندیس

     نظر گرفتن یک حالت )مد( از مستطیل یا فعالیت از 

-که جعبه حذف شده است. طول جعبه خالی بزرگتر        و

دهنده افق برنامه های کوچک در آن باید جایدهی شوند نشان

( و عرض جعبه نشاندهنده Tریزی است که باید تعیین شود )

( و ارتفاع آن نشانگر R2مقدار ظرفیت منبع نوع دوم است )

در مسئله  .]11 [(R1مقدار  ظرفیت منبع نوع اول است )

هایی بر روی ها با توجه به تعریف محدودیتجایدهی جعبه

ها در هدف انتخاب بهترین چیدمان این جعبه هامختصات جعبه

مستطیل بزرگتر است به صورتی که کمترین فضای ممکن 

که در این تحقیق با اعمال تغییرات در روابط این  اشغال شود

ایم و بیشینه تبدیل نموده MRCPSPمسئله آن را به مسئله

 . ]2[ایم قرار دادهسازی ارزش خالص فعلی پروژه را هدف 
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 (GPR)های پیشنیازی عمومی.تعریف محدودیت3

در نظر بگیریم در  i را زمان شروع فعالیت   چنانچه متغیر 

توان روابط پیشنیازی چهار گانه را صورت به سادگی میاین

 (22( و )21همانند روابط ) بدون در نظر گرفتن مدهای فعالیت

تعریف نمود و سپس با ارائه سه رابطه ریاضی به حالت چند مد 

به صورت   FSتعمیم داد. به عنوان نمونه رابطه پیشنیازی 

ها نیز بدین (  قابل تعریف است. سایر محدودیت22محدودیت )

 :]4[،]11[شوند شکل تعریف می

   (12                                                   )+  =i i iFT x d 
       +    + FS ≤          ( j, j ) ∈ EFS     (11 )    

 

 

 MRCPSP-GPRبه  RCPSPتعمیم مسئله . 4

چندین روش اجرایی برای   RCPSPنگامی که در مسئلهه

 های پروژه وجود داشته باشد با مسائل از نوعانجام فعالیت

MRCPSP  .که فعالیت بنابراین هنگامیمواجه خواهیم بودi  

(i=1,…n قابل اجرا در مد )   (1,…,n=   باشد دارای )

    مدت زمان اجرای
     است وبه مقدار   

ام  kاز منبع   

( در نظر    یک تاریخ ضرب العجل) برای پروژه نیاز دارد. 

گرفته شده است. به این مفهوم که به ازای گذشت هر واحد 

تاریخ تعیین شده، یک جریمه دیرکرد و همچنین به زمان از 

ازاء هر واحد زمان که پروژه زودتر از تاریخ ضرب العجل تکمیل 

گیرد. یک تاریخ دیگر گردد پاداش زودکرد به پیمانکار تعلق می

( در نظر گرفته    هم به عنوان تاریخ نهایی تکمیل پروژه)

محدودیت زمانی شده که طبیعتاً از ضرب العجل بزرگتر است و 

نهایی برای پروژه است و تخطی از آن اجرای پروژه را به طور 

 کل غیر اقتصادی خواهد کرد.

مدل ارائه شدده ابتددا مقددار    جهت محاسبه هزینه اضافه کاری 

شود را بدا رابطده   منبع تجدید پذیری که شامل اضافه کاری می

ای دیگر (، سپس با استفاده از رابطه    کند)تعیین می ریاضی

بده سدادگی   ،  شودفعالیت محاسبه می هر کاریهزینه کل اضافه

کداری پدروژه را بدا    ای اضافههتوان ارزش فعلی مجموع هزینهمی

الزم به ذکدر اسدت    .محاسبه نمود تعریف تاثیر ان بر تابع هدف 

که تمامی روابط ریاضدی جهدت تعیدین هزینده اضدافه کداری و       

هدای مددل ارائده    خیر و پداداش زودکدرد در قالدب محددودیت    تا

 خواهند شد.

 

 . نتیجه گیری 5

های های این مدل نسبت به مدلاز جمله مزیت

، عدم احتیاج به زمانبندی اولیه برای  MRCPSPمعمول

شروع محاسبات توسط مدل هست، چرا که مدل ارائه شده در 

های خالف مدلاین تحقیق خود قادر به زمانبندی است بر 

،   SSSهای مختلف مانند معمول که پس از زمانبندی با روش

PSS    وFloyd –Warshal  تنها قادر  به تعیین مد مناسب

هستند. چنانچه مدل جهت زمانبندی مسائل با واحد زمانی 

کوچکتر از روز )ساعت، دقیقه، ثانیه و..( استفاده شود تاثیری بر 

CPU time های معمول ورتی که در مدلنخواهد داشت در ص

های تصمیم زمان حل در شرایط یکسان به دلیل ازدیاد متغیر

کاهش خواهد یافت . در این مقاله ابتدا یک مدل ریاضی که 

 قادر به ارائه جواب دقیق باشد جهت حل نمودن مسائل

MRCPSP-GPR  ارائه شد. سپس مدل برای محاسبه هزینه

ه و پاداش دیرکرد و زودکرد و اضافه کاری، در نظر گرفتن جریم

های پروژه  تعمیم یافت. از دیگر مزیت NPVتاثیر آن بر روی 

، در نظر گرفتن MRCPSPهای معمول مدل نسبت به مدل

های اضافه کاری و پاداش و جریمه زمان تحویل به طور هزینه

گیری مدیر تاثیر دارد و هم بر همزمان هست که هم بر تصمیم

پروژه. برای نزدیکتر شدن   NPVر واقعی زمانبندی و مقدا

نتیجه مدل به شرایط واقعی،  سه سیاست پرداخت کالسیک در 

مدل ارائه شد ونتایج حاصل از هر یک  برای تابع هدف سه قالب

 ها مورد تحلیل قرار گرفت.از  آن
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برنامه ریزی خطی تماماً فازی با قیود مساوی  هروش جدید برای حل مسئل

 با در نظر گرفتن مفهوم فاصله

 qahremani.e@gmail.com ،آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران ، دانشگاهدانشجوی دکتری ریاضی کاربردی ،* الهه قهرمانی

 ، دانشگاه سمنان دانشجوی دکتری ریاضی کاربردی، فرزانه پیری

 ریاضی کاربردی، دانشگاه سمنان التحصیل کارشناسی ارشدارغفمهدیه غرقابی، 
  

 LPبا قیود مساوی را با توجه به مفهوم فاصله به مسئله  FFLPمقاله مسئله برنامه ریزی خطی تماماً فازی در این  چکیده:

گیریم و بعد از مراحل ساده سازی مسئله، به  را مد نظر می LRتبدیل خواهیم کرد، برای این منظور ما اعداد فازی 

به  LPله دو طرف تساوی خواهیم پرداخت، و با اعمال این مراحل مسئ در سازی فاصله پهنای چپ و راست اعداد فازی کمینه

 آوریم. بدست می  FFLPدست آمده را حل خواهیم کرد و جوابهای دقیق یا تقریبی را برای مسئله 

  . ، پهنای اعداد فازی،جواب دقیق، جواب تقریبیLRاعداد فازی مسئله برنامه ریزی خطی تماماً فازی،  کلمات کلیدی:

 

   مقدمه .1

، تمئئامی FFLPدر مسئئله برنامئئه ریئزی خطئئی تمامئاً فئئازی    

 [1]داد فازی هستند. دهقان و همکارانپارامترها و متغیرها اع

انئد کئه    با قیود مساوی ارائئه داده  FFLPروشی را برای مسائل 

هئای   شئود کئه تمئامی مولفئه     این روش زمانی به کار بئرده مئی  

مئئاتریض ضئئراید اعئئداد فئئازی نئئامنفی باشئئند. لطفئئی و       

 اند که روش دیگری را برای این مسائل ارائه داده [2]همکاران

. در هستندهای ماتریض ضراید اعداد فازی متقارن  مولفه در آن

است  ضرب دو عدد فازی ارائه شده ی بر مبنایروش 1122سال 

، در ایئن  [3]شئود  تبدیل مئی  LPبه مسئله   FFLPمسئله و

ده اسئت و  روش شرط شدنی بودن جوابها به درستی اعمال نشئ 

. در ایئن  [4]اصئال  شئده اسئت   این اشئکال    1122در سال 

روش جدیئدی را ارائئه     LRمقاله با در نظرگرفتن اعداد فئازی  

 .کردخواهیم 

 مفاهیم اولیه .2

و  ، پهنئای چئپ   mی هسئته                       ، را بئا سئه مولفئه   LRعدد فازی 

 .[5]دهند (، نمایش میm , m , βm)LRپهنای راست یعنی 

را بصئورت زیئر تعریئی مئی      LRضرب دو عدد فئازی   تعریف.

 :(را نمی نویسیم. LR برای سادگی کار)کنیم

 ، داریم:مثبت باشند LRدو عدد فازی   ̃ و    ̃ الی( اگر 

 ̃    ̃               
                       

 :، داریمدنمثبت باش  ̃ ی و فمن LRعدد فازی    ̃ اگر  ب(

 ̃    ̃                             
         

 خواهد بود.

زمانی که دو عدد فازی را در دو طرف یک سیسئتم مسئاوی در   

گیریم، ابتدا هسته ایئن دو عئدد بایئد مسئاوی باشئند و       نظر می

راسئت را   پهنئای  چئپ  و فاصئله بئین    پهنایسپض فاصله بین 

البته یافتن جواب دقیق بئرای سیسئتم ابهئام     ،کنیم میمینیمم 

جئواب   کنئیم کئه   مئا سئعی مئی   ، رسئد  به نظر نمئی منطقی دار 

را  پهنا ها تری برای سیستم مطر  کنیم. در اینجا فاصله معقول

 .کنیم تعریی می نرم بی نهایت با

 FFLPروش جدید برای حل مسئله  .2

مسئله برنامه ریزی خطی تماما فازی با قیود تساوی را بئه  

 گیریم: شکل زیر در نظر می

       ̃    ̃ 

     ̃    ̃    ̃  
   ̃     

بئرای     ̃ و  ̃ و  ̃ و (̃  هئای مئاتریض    مولفئه )   ̃ که در آن 

i=1…n , j=1…m  اعداد فازیLR می باشند.   

  استفاده خواهیم Heilpernکننده  در این مقاله از مرتد

̃ ،  LR فازی  عدد برای، [3]کرد  داریم:           

   ̃  
            

 
 

 Z2و  Z1توان  با انجام عمل ضرب و قرار دادن آن در مسئله می

 را تعریی کرد.

را بیشترین  Z2را بیشترین فاصله بین پهنای چپ و Z1اگر  

 فاصله بین پهنای راست در نظر بگیریم، داریم: 
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  | ∑                

 ̃    

 ∑                

 ̃    

     |          
 

 

      
 
{ |∑                

 ̃    

 ∑ (             )

 ̃    

    | }          
 

 

 شود: زیر تبدیل می LPبه مسئله  FFLPو مسئله 

      ( ̃    ̃)        

∑          

                  
                  
                 ,    ,    ,       

    و   شرط شدنی بودن می باشد. و            که 

فاصله پهناها در دو طرف تساوی است که می تواند صفر باشد و 

یا بزرگتر از صفر بدست آید، که اگر صفر شود می توان گفت 

جواب دقیق می باشد و در غیر اینصورت جواب تقریبی بدست 

 .آید می

 زیر را در نظر بگیرید: FFLPمسئله  .مثال

          (          )

                     

 [
              
              

] [
(          )

(          )
]  

[
        
         

] 

                

Z1  وZ2 :را طبق تعریی داریم 

      {(                
  ) (                
  )}                

      {(                
   ) (             
      )}                

 متناظر به شکل زیر خواهد بود: LPمسئله بنابراین 

    
 

 
(                         

    )        
                 
                    

            
            
            
            

                 ,    ,       ,          

 

 :داریم MATLABافزار با استفاده از نرم LPئلهبا حل این مس
 ̃             ̃          

Z1=0.2  وZ2=0 

(̃    ̃ ) و مقدار بهینه  باشد، که نسبت به  می      

 ست.کمترا14.125یعنی  [4]آمده درمقدار بهینه بدست 

 نتیجه گیری .4

تواند  می FFLPدر این مقاله، روش ارائه شده برای حل مسئله 

و عالوه بر آن با  دهدای را ارائه   بدون محدودیت جواب بهینه

استفاده از فاصله بین پهنای چپ و راست در دو طرف تساوی، 

توانیم جواب بهینه  باشد می تر می که برای مسائل فازی معقول

 های ارائه شده ارائه دهیم. تری نسبت به روش مناسد

 مراجع  .5
[1] M. Dehghan, B. Hashemi, and M. Ghatee, "Computational 

methods for  solving fully fuzzy linear systems ," Appl. Math, 
Comput. 179,  pp. 328-343, 2006. 

[2] F. H. Lotfi, T. Allahviranloo, M. A. Jondabeha, L. Alizadeh, 

"Solving a fully fuzzy linear programming using lexicography 
method and fuzzy approximate solution," Appl. Math, Modell. 

33,  pp. 3151-3156, 2009. 

[3] A. Kumar, J. Kaur,  P. Singh, "A new method for solving fully 
fuzzy linear programming problems," Appl. Math, Modell. 35,  

pp. 817-823, 20. 

[4] H. S. Najafi, S. A. Edalatpanah, " A note on Solving a fully 
fuzzy linear programming using lexicography method and fuzzy 

approximate solution," Appl. Math, Feb. 2013. 

[5] H. J. Zimmermann,  Fuzzy set theory and its applications , 
United States of America, 1992, p. 65.  
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روز  زیو استفاده از آن ن کند یم یروزمره اکثر مردم جهان باز یرا در زندگ یاساس یبرق نقش یدر حال حاضر انرژ چکیده:

محسوب  یتوسعه اقتصاد ینسبتا مطلوب برا یتقاضا اگرچه به عنوان فاکتور شیافزا نی. اباشد یم شیروز در حال افزا به

 یها سال یتمام تقاضا را برا نیتام تیموجود ظرف توان چون کند، یم ردسرد جادیآن ا کنندهنیتام یبرا یاز طرف یول شود یم

به علت همچنین، . مند استنیازرسانی زیادی را برای توسعه شبکه برقگذاری کننده سرمایه و تامین رو نخواهد داشت شیپ

سوخت و  متیتقاضا، ق زانیمقاله، م نیدر اد. نباشریزی، پارامترهای زیادی با عدم قطعیت همراه مین زمان برنامهدطوالنی بو

 شنهادیپ یرقابت استعمار تمیبودن زمان حل، الگور باالاند. به علت مدل شده یمدت زمان ساخت به صورت اعداد فاز

 یو بررس یبه منظور اعتبارسنجدر پایان نیز، است. شده قرار گرفته  سهیمورد مقا کیژنت تمیورآن با الگ جیاست و نتا شده

آن از ابعاد مختلف  جیارائه شده و نتا یعدد مساله در سایزهای مختلف ،یشنهادیمدل ارائه شده و روش حل پ یکاربرد عمل

 است.شده قرار گرفته  یمورد بررس

 الگوریتم ژنتیک، عدم قطعیت ،رقابت استعماریریزی توسعه ظرفیت، الگوریتم برنامه :کلمات کلیدی

                                                           

 *ارائه دهنده

 نویسنده مسئول  **

 

  مقدمه .1

، ساازی هاای مادل  روشو توسعه  اتیدر عمل قیتحق شیدایپ با

باه   یمهندسا  یمخصوصا رشته ها گرید علوم در زیکاربرد آن ن

 هیا اول یاز کاربردهاا  یکا ی دی. شا[1] است افتهی شیشدت افزا

-روگااه ین تیا ظرف یزیربرنامهسازی مدلدر تحقیق در عملیات 

 ماورد تا باه اماروز    میالدی 1591 دههباشد که از یبرق م یها

 یمقاالت متعدد لهو همه سا [2] قرار گرفته شده استاستفاده 

گردد تا بتاوان هرچاه بهتار    یم ریزی آن ارائهبرای بهبود برنامه

را  یمناساب  یزیا رو برناماه  ناد ورده کآصنعت را بر نیا یازهاین

 آن ارائه کنند.  یبرا

باشد یم یاتیمهم و ح یدر صنعت برق به حد قیدق یزیربرنامه

 یناد باه راحتا   واتیما  یزیا راشاتباه در برناماه   نیکه کاوچکتر 

 یضیار یزیرسازد. برنامه مواجهبرق  یرا با قطع زیادی انیمشتر

صنعت به شادت   نیدر ا ده،یچیدر حل مسائل پ تیبه علت قابل

 .[3] با استقبال روبرو شده است

صانعت   نیا را در ا تیعدم قطع 3 ن مقاله،در ای ارائه شده مدل

-مادل  دتا بتوانا  باشدآن می یسازمدلدر پی کرده و  ییشناسا

 هتار کارده و هرچاه ب   انیا ب زین تیعدم قطع طیرا در شرا یساز

 کند. یسازو مدل یزیررا برنامه یواقع طیمدل ارائه شده شرا

 اتقاضا  نیاو  باشدیتقاضا م شیافزا یصنعت برق همه ساله دارا

 ریکه تقاضا تحت تاث دین صورتباشد بیهمراه م تیعدم قطع اب

 نیا قیدق زانی. مابدییا کاهش  شیتواند افزایم یددعوامل متع

باشد ینم ینیب شیقابل پبه طور دقیق اگرچه یا کاهش  شیافزا

گذشته و درنظر گارفتن   یهاقاضا در سالتبا توجه به روند  یول

 یقابال قباول بارا    یاهتوان به بااز یم تقاضابر گذار ریعوامل تاث

و کاربرد  یرو با توجه به گستردگ نی. از اافتیدست  پیش بینی

ساازی  مادل  یها برااز آن ، در این مقالهیفاز یهامناسب روش
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به صاورت  تقاضا  تیعدم قطع شده است واستفاده  تیعدم قطع

 . است شده یسازمدل یمثلث یاعداد فاز

قیمات  باشاد.  یما  ساوخت  قیمات مربوط به  گرید تیعدم قطع

باشاد.  یما  زیاادی نواساانات   یبه مانناد تقاضاا دارا   زین سوخت

اداره  یبه صاورت جهاان   یسوخت و انرژ یینها متیقهمچنین، 

ناا ، همچااون ج ییهاااتوانااد بااه علااتیماا یشااود و گاااهیماا

 رییا ساوخت، ت   نیو تاام  اساتخرا  اعتراضات، حادثاه در عادم   

 زیا آن ن مات یو ... ق نیگزیجا یهااستفاده از سوخت ،یتکنولوژ

 . ابدیکاهش  یدر موارد ایو  شیافزا

قارار گرفتاه    بررسیمقاله مورد  نیکه در ا یتیعدم قطع نیآخر

از مادت زماان سااخت     یناشا  تیشده است در مورد عدم قطع

ها طوالنی به علت اینکه زمان ساخت نیروگاه .باشدیم هاروگاهین

تواناد زماان سااخت یاک نیروگااه را      موانع زیادی میباشد، می

 افزایش دهد. 

از روش ارائه شده  یفاز ریبه مدل غ یمدل فاز لیمنظور تبد به

بار   سیناا مروش خ .[4] اساتفاده شاده اسات    نسیتوسط خم

-پایاه « 2امید ریاضای »و « 1فاصله موردانتظار»مبنای مفاهاایم 

 .[5]ریزی شده است

 

 و نتایج پیشنهادی روش حل .2

 یزیا رطور که در مقاله )( ثابت شده اسات، مسااله برناماه   همان

محساوب   NP-Hardاز جمله مساائل   یروگاهین تیتوسعه ظرف

 ییمساله به صاورت نماا   زیسا شیشود و زمان حل آن با افزایم

 تمیمقالاه از الگاور   نیا رو، ماا در ا  نیا . از اکناد یم دایپ شیافزا

 نیاولا  یکه برا تمیالگور نی. امیااستفاده کرده یرقابت استعمار

الگاوی رفتااری   ارائه شده است با الهام گرفتن از  [6]بار توسط 

 کند.یاستعمارگر اقدام به حل مسائل م یکشورها

 یهاا یخروجا  یساه باا  روش در مقا نیا آماده از ا  بدسات  جینتا

CPLEX در  یرقابات اساتعمار   تمیاز آن است که الگاور  یحاک

طاور   باه ) CPLEXباه   کیا نزد زماان حال   ،کوچاک  یزهایسا

 ،متوسط زیباشد و در سای( مشتریدرصد زمان ب 13130متوسط 

 جی. مهمتر از هماه نتاا  کندیبهتر عمل م یکم یرقابت استعمار

 bus 19با  ایمساله یباشد که برایبزرگ م یزهایحاصل در سا

-یرا گازارش ما   هیثان 12691زمان حل  CPLEX)گره( روش 

 یرقابت استعمار وشزمان حل همان مساله با ر کهیدهد، درحال

کاارا   انگریا ب جینتا نیباشد که ایم هیثان 0664به طور متوسط 

 باشد.یم CPLEXارائه داده شده به نسبت روش  تمیبودن الگور

 

                                                           
1 expected interval 
2 expected value 
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 ریسی خطی ی برنبمه استفبده از روش کمترین مربعبت در حل مسئله

 safa_farzaneh @yahoo.com ،بَعلی سیٌب ّوذاى، داًطگبُ التحصیل کبسضٌبسی اسضذ فبسغ ،* فشصاًِ صفب

 حویذ اسوعیلی، عضَ ّیئت علوی گشٍُ سیبضی، داًطگبُ بَعلی سیٌب ًفش دٍم،

سیضی خطی اسائِ ضذُ است. الگَسیتن اسائِ ضذُ  ی بشًبهِ دس ایي هقبلِ یک الگَسیتن سبدُ اهب عوَهی بشای حل هسئلِ چکیذه:

ی کوتشیي  کبسگیشی هسئلِ سیضی خطی ٍ بب بِ ی بشًبهِ ستفبدُ اص دٍگبى هسئلِتَاًذ اص ّش جَاة اٍلیِ ضذًی ضشٍع ضَد ٍ بب ا هی

کٌذ تب بِ جَاة بْیٌِ بشسذ. دس  ، سپس دس دسٍى یک چٌذٍجْی حشکت هی یببذ هشبعبت یک جْت جستجَی ًضٍلی ضذًی هی

ّبی لَال ٍ  ی اص سٍشاستفبدُ ضذُ است. سٍش جذیذ تشکیب  QR ی ی کوتشیي هشبعبت هشبَطِ اص سٍش تجضیِ حل هسئلِ

، دس ّش  ، بلکِ هضایبیی هبًٌذ ّش دٍ سٍش داسد دّذ دسًٍی است. ایي سٍش ًِ تٌْب هطکالت ًبضی اص تبْگٌی سا کبّص هی ًقطِ

 .کٌذ ّبی اٍلیِ ٍ دٍگبى تَلیذ هی ی دقیق بشای هسئلِ کٌذ ٍ یک جفت جَاة بْیٌِ سا حفظ هی  QR  تکشاس عبهل

 ی کوتشیي هشبعبت. سیضی خطی، سٍش لَال، سٍش ًقطِ دسًٍی، هسئلِ بشًبهِ کلمات کلیذی:

                                                           

 *ارائو دىنده

 

  مقذمه .1

ِ  دس ایي هقبلِ اص الگَسیتن کوتشیي هشبعابت باشای حال    ی  هسائل

سیضی خطای اساتفبدُ ضاذُ اسات. ایاي سٍش تشکیبای اص        بشًبهِ

ِ  ّبی لَال ٍ ًقطِ دسًٍی هی سٍش ی  ببضذ. ایي سٍش اص یک ًقطا

ضاَد ٍ باب حشکات دس یاک جْات ًضٍلای        ضشٍع ضذًی آغبص هی

 یببذ. ضذًی بِ جَاة بْیٌِ دست هی

 دس بخص یک ضکل کلی هسئلِ بیبى ضذُ است.

 الگَسیتن هشبَطِ رکش ضذُ است. ی حل ٍ دس بخص  دٍ ًحَُ

ّب ٍ حل هسابئل عاذدی تَضایا دادُ     گیشی دس بخص سِ ًتیجِ

 ضذُ است.

 

 بخش یک .2

سیضی خطی باب اساتفبدُ    ی بشًبهِ دس ایي بخص ضکل کلی هسئلِ

اص سٍش کوتااشیي هشبعاابت اسائااِ ضااذُ ٍ چٌااذ لاان هقااذهبتی ٍ  

 ضَد. کبسبشدی بیبى هی

  

 

 بخش دو .3

هسائلِ ٍ اجاشای الگاَسیتن هازکَس ٍ     ی حل  دس ایي بخص ًحَُ

 اثببت آى اًجبم ضذُ است.

 

 

 

 . نتـایج 5

گیشی عذدی کاِ باشای ایاي     دس ایي بخص ًتبیج حبصل ٍ ًتیجِ

ّاب   الگَسیتن بیبى ضذُ، اسائِ ضذُ است. ایي ًتبیج باب سابیش سٍش  

 ضًَذ. ّبی آى بیبى هی ضَد ٍ هضیت هقبیسِ هی
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ی چند هدفه چند محصولی هاب سلسله مراتبی با در نظر یاب مسأله مکان

 گرفتن زمان سفر شبکه
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با  .باشند جنس نیز نمی هم طور همزمان مدنظر است که عموماً سازی چندین هدف به بهینه ر دنیای واقعی، معموالًد چکیده:

 .ّسلسله مراتبی معرفی شده است هدفه چند محصولی هابیابی چند  توجه به این توضیحات، در این مقاله یک مدل مكان

سازی مجموع کل زمان  سازی مجموع هزینه کل شبكه و تابع هدف دوم بصورت کمینه که تابع هدف اول بصورت کمینه بطوری

کردن همچنین یک محدودیت احتمالی نیز برای محدود  .در مدل مد نظر قرار گرفته است اند و تواماً سفرشبكه تعریف شده

گرفتن چندین  در نظر .زمان سفر بین نقاط تقاضا و تسهیالت هاب محلی تا تسهیالت هاب مرکزی در نظر گرفته شده است

در ادامه مدل در  .های اصلی شبكه حمل و نقل پیشنهادی است تطابق بیشتر با شرایط واقعی از مشخصه نوع هاب در مسأله و

افزار  ل پیشنهادی با استفاده از یک نرممد ،در انتها .بندی شده است فرمول خطی عدد صحیح ترکیبی قالب یک مسأله غیر

 .ارایه و تحلیل شده است شبكههای مختلف  ده و سپس نتایج عددی برای اندازهتجاری حل ش

.سلسله مراتبی، محدودیت غیر قطعی، زمان سفر یابی چند هدفه، هاب مسأله مكان کلمات کلیدی:

                                                           

 *ارائه دهنده

  مقدمه .1

بازار رقابتی دی که با توجه به توسعه و افزایش موضوع جدی

مورد توجه و مطالعه اغلب محققین قرار های اخیر  در سال

زیر  .باشد یابی تسهیالت هاب می مسایل مكان، گرفته است

تر  تر و مشابه یابی هاب که نزدیک ای از مسایل مكان شاخه

یابی هاب سلسله  باشد، مسایل مكان به شرایط واقعی می

باشد. در این دسته مسایل از چندین نوع  مراتبی می

ت صیاتی متفاوت از قبیل نوع و ظرفیتسهیل هابی با خصو

 شود. در سطوح مختلف استفاده می

 مرور ادبیات .2

مشخصات مدل پیشنهادی این مقالهه و   1شماره در جدول 

یهابی   برخی از مطالعات صورت گرفته در حوزه مسایل مكان

هاب سلسله مراتبی آمده اسهت. بطوریكهه بها مطالعهه ایهن      

  ایسه نمود.جدول می توان آنها را با یكدیگر مق

 
 

 

 

 مدل ریاضی .3

اغلب در دنیای واقعی، به علت عدم دسترسی به اطالعات کامهل  

توان  که می با فضای غیر قطعی در مسایل مواجه هستیم. بطوری

 سلسله مراتبی یابی هابمطالعات انجام شده در  حوزه مسأله مكان: 1ول جد

 سال نویسنده

نوع 

تابع 

 هدف

جنس تابع 

 هدف

 عدم قطعیت

 تصادفی فازی رویكرد حل

 رویكرد پارامتر

 1991 چو
تک 

 هدفه
 رویكرد شمارشی - - - هزینه

 رویكرد شمارشی - - - هزینه " 2112 لین و چن

 - - - - هزینه " 2119 یامان

 - - - هزینه " 2111 چن
الگوریتم جستجوی 

 ممنوعه

صحرائیان 

 و کرانی
 - - - هزینه " 2111

رویكرد شمارشی و 

 ابتكاری

 رویكرد شمارشی - - - هزینه " 2111 لین

آلومر و 

 همكاران
 - - - - هزینه " 2112

داوری و 

فاضل 

 زرندی

 هزینه " 2112
تئوری 

 باورپذیری
- - 

سازی روش شبیه

جاسازی شده در 

جستجوی 

 همسایگی متغیر

مدل 

 یپیشنهاد
- 

چند 

 هدفه
 - احتمالی زمان - زمان/هزینه
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هایی همچون تقاضا، زمان سفر و هزینهه را غیهر قطعهی     شاخص

تهر و   سهازی دقیهق   فرض نمود. از این رو الزم است جهت شهبیه 

سازی و تعریف مسهأله   واقعی این موضوع در مدلتر دنیای  جامع

جهایی کهه در اغلهب     مد نظر قرار گیرد. در همهین راسهتا، از آن  

باشهند و از طرفهی    مسایل نیز، چندین شاخص حائز اهمیت مهی 

این لهزوم تعریهف ایهن    . بنابرباشند های مختلف می دارای ماهیت

بهه  هایی چند هدفه مشهود است. با توجهه   مسایل در قالب مدل

این توضیحات و اینكه در تحقیقات قبلهی در ایهن زمینهه، ایهن     

لهذا در ایهن مقالهه یهک      ، اند موارد کمتر مورد توجه قرار گرفته

یابی چند هدفه هاب سلسله مراتبی با در نظر گرفتن  مدل مكان

محدودیت زمان سفر بها رویكهردی متفهاوت از دیگهر مطالعهات      

های این مقاله تعریف  ریبطوریكه یكی از نوآومعرفی شده است. 

یک محدودیت غیهر قطعهی   مدل بصورت چند هدفه و همچنین 

ههای محلهی و    ههاب  -در ارتباط با زمان سفر مسیر نقاط تقاضا 

مهی باشهد. در   ههای مرکهزی    های محلی بها ههاب   همچنین هاب

وط بهه نهوآوری ایهن تحقیهق ارایهه      جا بخشهی از مهدل مربه    این

 شود. می

(1)  

   
1 1

min V ( )q q q q

im mi ij ijl

q Q i I m I j H l C

H q iq C q iq

jl jl jl jl

q Q i I j C l C j q Q i I j C l C j

w w c z

c g c f 

    

       

 

 

  

   
 

(2)  

 

 

 

2

2

2

min q H q q

ij jl ijl

q Q i I j H l C

C q q

lk kkk

q Q l C k C l

q H q q

mn nk mnk

q Q n H m I k C

t t z

t z

t t z

 





   

  

   

 



 



 



 

 s.t. 

 
(3)    

   

2 1

,m , , ,

q H q q q H q q

ij jl ijl mn nk mnk

j H n H

t t z t t z T

i I I i k C l C k q Q

  
 

 
    

 

     

 

0 , , l C,q Qiq

jlg i I j H       

 0 , , ,iq

klf i I k C l C j q Q       

 0,1 , , ,q

ijlz i I j H l C q Q       

سازی هزینه کل  ( تابع هدف اول مدل را بصورت کمینه1رابطه )

( مجموع زمان سفر شبكه شامل 2رابطه )کند.  شبكه تعریف می

های محلهی و مرکهزی    مقاصد که از هاب -زمان سفر بین مبادی

نامعادله  ند.ک  در قالب تابع هدف دوم کمینه می کنند را عبور می

مربوط به محدودیت غیرقطعی مرتبط بها زمهان سهفر بهین     ( 3)

نقاط تقاضا و تسهیالت هاب محلهی و تسههیالت ههاب مرکهزی     

درصهد   pکند در  بیان می ωبه واسطه متغیر د، بطوریكه باش می

 کوچكتر باشد. Tبایست زمان این مسیر از حد زمانی  مواقع می

 نتایج عددی .4

افزار تجاری گمز کهد نویسهی شهده اسهت.      مسأله در محیط نرم

ههای مختلهف در جهدول زیهر      ههایی بها انهدازه    نتایج برای شبكه

 نمایش داده شده است.
 محاسباتینتایج  -2 جدول

 اندازه شبكه
 مقدار تابع هدف

gap  
 تابع هدف دوم تابع هدف اول

2 20111 222 6-11×216  

0 03011 313.121 6-11×32  

6 92111 331.339 6-11×193  

2 193301 291.323 6-11×011  

11 301301 632.120 6-11×269  

 . نتـیجه گیری5       

چند هدفه غیر قطعی هاب یابی  در این تحقیق، یک مساله مكان

کهه تهابع ههدف اول     سلسله مراتبی معرفی شده اسهت. بطهوری  

سازی مجمهوع هزینهه حمهل و تهابع ههدف دوم       بصورت کمینه

سازی مجمهوع زمهان سهفر تعریهف شهده اسهت.        بصورت کمینه

ههای ایهن مهدل تعریهف یهک       همچنین یكی دیگهر از نهو آوری  

اشهد. در ادامهه   ب محدودیت زمانی غیر قطعی برای زمان سفر می

مدل معادل غیر خطی عدد صحیح مرکب بازنویسی شده اسهت.  

در انتها نتایج عددی با استفاده از نرم افهزار گمهز بهرای مقهادیر     

مختلف اندازه شبكه گزارش شده اسهت. نتهایج بدسهت آمهده از     

  دهد. حل مسأله صحت عملكرد آن را نشان می
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Abstract: The problem of finding an order for a finite set of multiple criteria alternatives is an 

important issue in Multi Criteria Decision Making. In this paper, considering a finalized strict total 

order for some given alternatives, we try to find the best position for a new-entered alternative based 

on a quasi-concave value function. 

Keywords: multi criteria alternatives, quasi-concave value function, convex cone, strict total order.  
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Corresponding  Author 

1.  INTRODUCTION 

Ranking alternatives that are defined by multiple criteria is 

a common problem in practice. Many authors have tried to 

find a reasonable partial/ total order by several methods 

such as weighted linear, additive or quasi-concave value 

functions, etc. In this paper, considering the method of 

finding a partial order by Dehnokhalaji et al. [1], we 

assume that a new coming alternative is added. Then we 

try to determine its status w.r.t. the existing total order.  

This will be done by a linear programming problem which 

is extracted from the two models based on which our 

partial order is constructed. 

Consider a discrete, finite multiple criteria problem where 

a DM compares a set of n alternatives, as S = {X1, …, Xn} 

w.r.t p criteria. We assume that in each criterion the more 

is better. Also, the concepts of non-dominated points and 

value function are defined as usual. We assume that the 

DM’s value function is increasing and quasi-concave and 

he has expressed some initial preferences among some of 

the alternatives of S. We write a   b whenever a is 

preferred to b. Based on the information provided by the 

DM, we have: 

Definition 1. Let X1 , …, Xk , …, Xm  be m distinct points 

such that Xj  Xk  for j= 1, …, m and j ≠ k. Then: 

 

i) The cone C(X1, …, Xm; Xk) with vertex Xk is 

defined as 

Ck= {X | X = )( jk

kj

jk XXX 


 , j ≥ 0, 

j=1,…,m, j ≠ k}. 

 

ii) The polyhedron spanned by the points  X1, …,Xm 

is defined as 

 H(X1,…, Xm) = {X | X = j

m

j

j X
1

 , 1
1




m

j

j ,  

                                 0j , j=1, …, m}. 

Theorem 1. For any Z  C(X1, …, Xm; Xk), Z ≠ Xk, we 

have Xk  Z. Point Z or any point V dominated by Z, is 

called cone dominated. Also, if ZH(X1,…,Xm), then from 

the definition of quasi-concavity it follows that  Z Xk . 

The following model checks the status of a point Y w.r.t 

the convex cone C(X1, …, Xm; Xk) with vertex Xk:  

Max    

 s.t.     YXXX ik

ki

ik )1()(  


    )1(  

          0i             kimi    ,  ,....,1 . 

If 0*  , then YC(X1, …, Xm; Xk). 

The next model checks the status of Y w.r.t. the 

polyhedron H (X1, …, Xm): 

Min      

s.t.    YX i

m

i

i )1(
1

 


                           )2(  

         1
1




m

i

i ,     0i             mi ,....,1 . 

If 0*  , then YH(X1,…,Xm). 

Based on the above two models and two similar 

models which are formulated for pair-wise comparisons, 
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Dehnokhalaji et al. [2] developed a total order. In the next 

section, we address the issue of appending a new 

alternative to the found total order. 

2.  LOCATING A NEW ALTERNATIVE IN A TOTAL ORDER  

Based on the above concepts and the properties of the 

quasi-concave value function, Dehnokhalaji et al. [2] 

developed a partial order set S and then extended it to a 

total order. Without loss of generality, we assume that the 

finalized total order is as X1  X2  …  Xn. Having all in 

mind, let Y be an additional alternative which has just 

entered. Now, our goal is to position Y thorough the just 

finalized total order. Note that n-1 distinct cones as Ck= 

C(X1, …, Xk; Xk), and n-1 distinct polyhedrons as Hk= H 

(X1, …, Xk), k=2,…,n can be extracted from the total 

order. Since the order we have obtained is total, one of the 

following three cases is likely to happen: 

 

Case I. Y  X1. 

Case II. Xn  Y. 

Case III. X1  Y  Xn. 

 

According to the structure of the convex cones and 

polyhedrons extracted from the order, no useful 

information can be obtained for Case I.  So, this case can 

just be verified via pair-wise comparisons which are done 

by the DM.  However, Case II can be affirmed using 

model (1) which examines Y w.r.t. the cone Cn. 

 

Now, we go to the last case. Considering the finalized 

order, it turns out that there exists some p, 1≤ p ≤n-1, such 

that Xp  Y  Xp+1. Then, regarding Theorem 1 we know 

that Xp  Y whenever Y Cp and Y  Xp+1 whenever 

YHp+1. Therefore, it is verified that if Y belongs to 

Cp∩Hp+1, then surely Xp  Y  Xp+1. This fact can be 

checked by a single model which is formulated by merging 

the two models (1) and (2), for Cp and Hp+1, respectively:  

 

Min      

s.t.        ,  

           YXXX jp

p

j

jp )1()(
1

1

 




     

           0j             1,....,1  pj  

          YX j

p

j

j )1(
1

1

 




                           )3(  

         1
1

1






p

j

j  

          0j             1,....,1  pj  

Assuming that 
*  is the optimal value of model (3), if 

0*  , it is concluded that 0*   and 0*  , and 

therefore Y Cp∩Hp+1. Thereby Xp  Y  Xp+1 and we are 

done. 

3.  DISCUSSION AND CONCLUSION 

In this paper we investigate a kind of sensitivity analysis 

for a total order which is constructed based on a quasi-

concave value function and convex cones/polyhedrons. 

Our sensitivity analysis is related to appending a new-

entered alternative. Here, based on an LP model which is 

formulated as a combined version of two separate ones, 

we provide a sufficient condition for the new alternative to 

be located thorough the finalized total order. As future 

researches, one can study to extend it to a necessary and 

sufficient condition. Also, other kinds of sensitivity 

analysis of a total order, such as small changes in the 

initial preferences or in the data set, removing an 

alternative and etc. could be nice questions to be 

investigated.  
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 ارائه رویکرد جدید برای حل هسئله تعیین اندازه انببشته توام اقتصبدی

 ابتکبری   بب بکبرگیری الگوریتن 

 ،، داًطگبُ صٌؼتی خَاجِ ًصیرالذیي عَسی، فبرؽ التحصیل کبرضٌبسی ارضذٍ*** هرین قرُ گَزلَ
maryam.gharegozlu@yahoo.com 

 داًطگبُ صٌؼتی خَاجِ ًصیرالذیي عَسیػوبد رٍغٌیبى، ػضَ ّیبت ػلوی، 

 داًطکذُ فٌی هٌْذسی ،گلستبى داًطگبُ ت ػلوی،بػضَ ّیًَرالذیي دثیری، 

ّر اگر . زًجیرُ است ػبهالىهستلسم ّوبٌّگی زیبد هیبى زًجیرُ تبهیي  بسرتسری هختلف در هذیریت ػولکردّب: چکیده

ثرای زًجیرُ تأهیي کِ  ،ًوبیذ  گیری ّبی هرثَط ثِ خَد، تصوین ػضَی از زًجیرُ ثِ عَر هستقل ثرای ثِ حذاقل رسبًذى ّسیٌِ

 کٌذ، ثْیٌِ ًخَاّذ ثَد. ثِ صَرت یک کل ػول هی

 دّذ. هیریذار تَسؼِ خ-ایي هقبلِ رٍیکردی ثرای تؼییي سیبست ثْیٌِ تَلیذ ٍ ارسبل هحوَلِ ثرای هسئلِ یکپبرچِ فرٍضٌذُ

َدُ ٍ سپس خرٍجی را ثب یک ًرخ هحذٍد تَلیذ ًو درخَاستی از سَی خریذار ایي صَرت است کِ فرٍضٌذُ اًجبضتِهسئلِ ثِ 

ّبی هرتجظ ثب فرٍضٌذُ ٍ  کٌذ. ّذف، ثِ حذاقل رسبًذى کل ّسیٌِ اًذازُ ثِ خریذار ارسبل هی غیر ّنذازُ ٍ اً ّن ّبیی را در دستِ

ثَدى هسئلِ، ثرای حل آى در زهبى هغلَة از یک رٍیکرد  NP-Hardثب تَجِ ثِ است. ثِ هٌظَر تؼییي سیبست ثْیٌِ ٍ خریذار 

. ًتبیج ًطبى دٌّذُ هی ضَدّبی هَجَد در هقبالت هقبیسِ  ًتبیج الگَریتن پیطٌْبدی ثب ًوًَِ ،در ًْبیت ضذُ ٍ تحلیلی استفبدُ

 .است ارائِ ضذُ تحلیلی َریتنالگ ثرایّب ٍ کبّص زهبى حل  ثْجَد جَاة

 .الگَریتن اثتکبری ،سبزی هتورکس ّوبٌّگهذیریت زًجیرُ تبهیي، : کلمات کلیدی

                                                           

 *ارائو دىنده

278



 
 

   

 

   مقدمه .1

ّبی هرتجظ ثب هذیریت زًجیررُ تربهیي در    ػالقِ زیبد ثِ پژٍّص

ّبی اخیر، ثِ سجت پتبًسیل قبثل تَجِ ایي حَزُ در ثْجرَد   دِّ

هرٍزُ، ٍجَد رقبثرت  اکبرایی ػولیبت ٍ کبّص ّسیٌِ ثَدُ است. 

ّبی ػورر   ضذیذ در ثبزارّبی جْبًی، هؼرفی هحصَالتی ثب چرخِ

ّررب را ٍادار ثررِ  ى، ضرررکتتررر ٍ اًتظرربرات ثرربالی هطررتریب کَترربُ

 کٌٌذگبى ٍ هطتریبى خَد ًوَدُ اسرت.  ّوکبری ًسدیک ثب تأهیي
تر ًجبیرذ ثرِ    ّب ثِ هٌظَر رقبثت اثرثخص ثِ ػجبرتی دیگر، ضرکت

ّبی هستقل از یکذیگر ػول کٌٌذ، ثلکِ ثبیسرتی در   ػٌَاى ًْبدُ

از یرک   ریًبپر   ییجرذا کٌبر یکذیگر ثِ ػٌَاى ثخرص رررٍری ٍ   

زًجیرُ تأهیي ثکَضٌذ تب هحصَالت ٍ خذهبت ثْتری را ثب ّسیٌِ 

تقلیل یبفتِ در اختیبر هطتریبًی قرار دٌّذ کِ اًتظبرات فرراٍاى  

هتطرکل از   یدر زًجیررُ تربهیٌ  ثِ ػٌَاى هثبل  ذ.ٍ هتٌَػی دارً

اًرذازُ اًجبضرتِ   ، استقاللحبلت در ، یک فرٍضٌذُ ٍ یک خریذار

اسرت ثرِ یرک سیبسرت ثْیٌرِ ثررای       خریذار هوکري   اقتصبدی

ٍ ثربلؼکس. ثررای غلجرِ ثرر ایري هسرئلِ،        فرٍضٌذُ هٌجر ًطرَد 

را هرَرد   (JELS)2هحققبى هذل اًرذازُ اًجبضرتِ ترَام اقتصربدی    

سربزی کرل ّسیٌرِ ترَام      اًذ کِ ّذف آى ثْیٌِ هغبلؼِ قرار دادُ

3هرتجظ
 (JTRC)   در ایري   [.1]ثبضرذ  هری  ثب فرٍضرٌذُ ٍ خریرذار

ّربی   هسئلِ سؼی ثر آى اسرت کرِ ثرِ عرَر ّوسهربى سیبسرت      

دّری ٍ غیررُ در    هختلف ّوچَى سیبست تَلیذ، حول، سفبرش

  [.2گردًذ ] زًجیرُ تبهیي ثْیٌِ 

 

 تعریف مسأله .2

یک زًجیرُ تأهیي دٍ سغحی را در ًظر ثگیریذ کِ در آى یک 

کٌٌذُ یب فرٍضٌذُ، هحصَلی را ثِ یک خریذار یب  تأهیي

ثرای هحصَل تٌْب در  (D) فرٍضذ. تقبرب فرٍش هی خردُ

فرٍش ًیس هَجَدی خَد را  آیذ ٍ خردُ فرٍش ثِ ٍجَد هی خردُ

هَجَد ثرای  ّبی در ثیي سیبستًوبیذ.  کٌٌذُ تْیِ هی از تَلیذ

 ثراثر-سپس-ّبی ٌّذسی ، سیبست هحوَلِّب حول هحوَلِ

بست، ثکبرگیری ایي ًَع سی ثِ ایي ػلت کِ اًتخبة گردیذ

ّذف  .[3]کٌذ ّبی ثسیبر ًسدیک ثِ ثْیٌِ ایجبد هی جَاة

سیستن  هَجَدی ثرای-هسألِ، تَسؼِ یک سیبست ثْیٌِ تَلیذ

SVSB ثب داضتي ثبرگیرّبی ثب ظرفیت هحذٍد  (g) ثبضذ هی. 
ٍ ( ًرخ تقبرب   ًرخ تَلیذ ٍ  )    ضَد کِ  فرض هی

ّسیٌِ ًگْذاری یک ثِ ترتیت ًطبى دٌّذُ    ٍ    )      

 .(است فرٍضٌذُخریذار ٍ ٍاحذ هَجَدی در ٍاحذ زهبى ثرای 

                                                           
2
Joint Economic Lot Size problem 

3
 Joint total relevant cost 

ایي سیبست تَلیذ ٍ حول، ضبهل یکسری ارسبل هحوَلِ حیي 

  )  هحوَلِ اٍل ثب ًسجت   تَلیذ است ثِ عَری کِ اًذازُ 

رت ٌّذسی افسایص ثِ صَ( ًسجت ًرخ تَلیذ ثِ ًرخ تقبرب است

اًذازُ ثبقی  (، ثِ صَرت ّن   ّب ) یبثذ ٍ هبثقی هحوَلِ هی

 .ّبی ارسبلی است( تؼذاد کل هحوَلِ m) خَاٌّذ هبًذ

اًذازی  ّسیٌِ ّر ثبر راُثِ ترتیت ثیبًگر    ٍ     پبراهترّبی

 ّسیٌِ ارسبل یک هحوَلِ از فرٍضٌذُ ثِ خریذارٍ  تَلیذ

 ثبضذ: هذل هسئلِ ثِ ضرح زیر هی.ّستٌذ
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دّذ  را ًطبى هی،   ، سیستن سبلیبًِّبی  (، کل ّسی1ٌِراثغِ )

اًذازی )فرٍضٌذُ(، ّسیٌِ  ّبی راُ ثب هجوَع ّسیٌِ است  کِ ثراثر

ّرربی هَجررَدی فرٍضررٌذُ ٍ  دّرری )خریررذار( ٍ ّسیٌررِ سررفبرش

هحوَلرِ را   ظرفیت تجْیس حورل (، هحذٍدیت 2خریذار. راثغِ )

کٌررذ کررِ تؼررذاد  (، ثیرربى هرری3)  دّررذ، هحررذٍدیت ًطرربى هرری

ر ّبی ارسبلی فراتر  ّبی ًبثراثر ًجبیذ از تؼذاد کل هحوَلِ هحوَلِ

رٍد. اًذازُ اًجبضتِ تَلیرذی ًیرس یرک هت یرر پیَسرتِ ٍ هثجرت       

 (.  (4راثغِ )ثبضذ ) هی

 

 رویکرد تحلیلی برای حل مدل .3

ًَع از هسألِ هَرد ثررسی در ایي تحقیق ثب تَجِ ثِ ایي کِ 

، ثبضذ هی (MINLP) ریسی غیر خغی ػذد صحیح هخلَط ثرًبهِ

ای قبثل حل ًجَدُ ٍ جسٍ هسبئل  در زهبى چٌذجولِثٌبثرایي 

Np-hard حل هذل از الگَریتن [. ل ا ثرای4ضَد ] هحسَة هی  

  سبزی الگَریتن ثرای پیبدُ استفبدُ خَاّذ ضذ. اثتکبری

کوک گرفتِ ضذ ٍ توبم  Matlab R    bافسار  پیطٌْبدی از ًرم

  . هحبسجبت ػذدی هرتجظ در کبهپیَتری ثب قذرت پردازش 

GHz ُّبی ایي هسئلِ، ػجبرت است از:  دادُ اًذ. اًجبم ضذ 
                         
                  ⁄       

( را ثب قرار دادى   ، )یؼٌی  هت یر  4اثتذا هقذار کراى پبییي

گیری از  در تبثغ ّذف ٍ سپس هطتق      ٍ    هقبدیر

 .آٍرین دست هیٍ هسبٍی صفر قرار دادى ثِ   آى، ًسجت ثِ 

                                                           
4
 lower bound 

(1)  

(2)  

(3)  

(4)  
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کَچکتریي ػذد تَاى  هی،  در صَرت هؼلَم ثَدى هقذار 

در   را  ّوَارُ ثِ ػٌَاى هقذار اٍلیِ  ⁄  صحیح ثسرگتر از 

 (   )ای از هقبدیر  هجوَػِ ، هقذار هؼیي  ِ ازایثًظر گرفت. 

( را اررب کردُ ٍلی 2هحذٍدیت ) (   )ثِ عَری کِ 
کٌذ ثِ ػٌَاى جَاة ضذًی  هحذٍدیت را اررب ًوی (     )

ضَد. ثٌبثرایي ضرط الزم ٍ کبفی ثرای ایٌکِ  ای تؼریف هی پبیِ

ای را تطکیل دٌّذ ایي  یک جَاة ضذًی پبیِ (   )هجوَػِ 

 است کِ:

      (  
 

 
)  (  ∑       

   )    

هرذًظر     ًقغِ ثِ ًقغِ ثرر رٍی هقربدیر    جبرٍةدر ایي رٍش، 

،  قرار دارد، ثذیي ًحَ کِ ّر ثبر کرِ اًرذازُ اًجبضرتِ تَلیرذی،     

ِ  ت ییر هی ّرب  ٍ تؼرذاد    یبثذ، ّسیٌِ کل ثب یبفتي تؼذاد کل دسرت

سازی مدل در این  زمان شبیه ضَد. هحبسجِ هی ّبی ًبثراثر دستِ

ّبی صَرت گرفتِ  سبزی ًتبیج ضجیِ ثانیه شد. 21.88روش، برابر 

ِ ازای هقبدیر هختلف پبراهترّب ٍ هقبیسرِ ًتربیج   در ایي هقبلِ، ث

ّبی هتؼذد ثِ ازای دٍ هقذار هختلف ثرای  ثِ دست آهذُ ثب رٍش

 ( ضرح دادُ ضذُ است.1ّسیٌِ ًگْذاری خریذار، در جذٍل )
 ها ه رویکرد تحلیلی با سایر روشمقایس :1جدول 

h  g روش Q TC ها اندازه دسته 

5 250 
این 

 مقاله
557.78 1792 

43/231-43/231-32/72-

6/22  

5 - [2] 258 1793 229-229-76-24 

5 250 [5] 560 1793 232-232-73-23 

5 380 
این 

 مقاله
557.78 1792 

43/231-43/231-32/72-

6/22  

5 380 [5] 560 1793 232-232-73-23 

7 128 
این 

 مقاله
70/540 1/1942 

38/125-18/39 

38/125 -38/125-38/125 

 

7 - [2] 541 1939 137-137-137-99-31 

7 128 [5] 552 1942 128-128-128-128-40 

7 250 
این 

 مقاله
69/613 2/1967 

24/56-57/17 

96/179-96/179-96/179 

7 250 [5] 494 1985 205-205-64-20 

 

ٍ هقرذار اًجبضرتِ    1792.8، ّسیٌِ کل ثراثرر ثرب         ثرای 

ّبی تَلیذی ثرِ   گردد ٍ اًذازُ دستِ هی 557.78تَلیذی ثراثر ثب 

آیٌررذ.  ثررِ دسررت هرری 6/22-32/72-43/231-43/231صرَرت  

ّسیٌِ کلی کِ ثِ ضیَُ جربرٍة ًقغرِ ثرِ ًقغرِ حبصرل ضرذ،       

ٍ ّرب  ٍ گَیربل    [2]تَسظ ّیل هطبثِ ثب ّسیٌِ کلی است کِ 

، ّسیٌِ کل     ٍ       گردیذُ است. ثرای  بصلح [5]

 613.69ٍ هقررذار اًجبضررتِ تَلیررذی ثراثررر ثررب  1967.2ثراثررر ثررب 

-96/179ّرربی تَلیررذی ثررِ صررَرت  گررردد. اًررذازُ دسررتِ هرری

میسان بهبودد در  خَاٌّذ ثَد. 96/179-96/179-24/56-57/17

، هسینوه      و          واحد است. برای  18هسینه کل، 

واحد بیشتر از هسینه کلی اسوت کوه    3شدد،  حاصل میکلی که 

به دست آمده است. ایون امور بوه  لوت  ور        [2]تدسط هیل 

 باشد. ها در مقاله وی می ماهیت  دد صحیح بددن اندازه دسته

 

 گیری و پیشنهادها نتیجه .4

رٍش جذیذی ثرای هَاجِْ ثب هسربئل یکپبرچرِ   در ایي پژٍّص 

سربزی هسرألِ ، ثرِ     ارائِ ضذ. پس از هرذل  ًقلٍ  حول-هَجَدی

ثرَدى هسرألِ از یرک رٍیکررد تحلیلری ثْررُ        NP-Hardػلت 

گرفتِ ضذ. ًتبیج ػذدی حبکی از کبرایی ثبالتر رٍیکرد تحلیلی از 

ثرِ عرَر کلری     حیث کیفیت جَاة ًْبیی ٍ زهبى حل هی ثبضذ.

ّبی تحقیقبتی در حَزُ هسألِ تؼییي اًذازُ اًجبضرتِ ترَ م    زهیٌِ

ّربی   ترر زًجیررُ   ّبی پیچیذُ ثررسی ضجکِ قتصبدی ػجبرتٌذ از:ا

در ّربی ثیطرتر در ّرر هرحلرِ ٍ      ر ٍ ًْبدُتأهیي ثب هراحل ثیطت

ّب ثِ عرَر صرریح ػرالٍُ ثرر      ًقل در ایي هذلٍ  ًظر گرفتي حول

 تصویوبت هَجَدی ٍ تَلیذ.
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 ها تخصیص هزینه ثابت بر اساس تحلیل پوششی داده
 ن یجادانشگاه شهید مدنی آذربا، دانشجوی کارشناسی ارشد،یترا نیریم

mitranayyeri@yahoo.com 

 عضو هیات علمی،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان دکتر جعفر پور محمود،

 

ابتدا تاثیر   .ها حل شود در این مقاله سعی شده است که مساله تخصیص هزینه ثابت با استفاده از تحلیل پوششی دادهچکیده:

 ینهسپس اثبات می کنیم که هزمی کنیم. بررسی ها   DMUای از و هم بر روی مجموعه DMUهر هزینه ثابت را بر روی 

و سازد. چنین تخصیصی در حالت تک بعدی یکتا است  را کارآDMU از  ای و مجموعه DMUتخصیصی وجود دارد که هر

کرده که طبق الگوریتم این مدل تخصیص هزینه  ئهارا ار درجه مطلوبیت را تعریف کرده و مدلیدر حالت چند بعدی مفهوم 

  یکتا است.

 .، درجه مطلوبیت، کارآییتخصیص هزینهکلمات کلیدی:

                                                           

 *میترا نیری

 

 مقدمه .1

در زمینه های مختلفیی سسیترو و کیاربرد پییدا      DEAامروزه

را میی تیوان تخصییص    DEA از جمله کاربرد های  .کرده است

کیو  و   .ها تحمیل می شود DMUهزینه ثابت نام برد، که بر

سیعی بیر حیل کیردن مسیاله      کیه   ،کریس اولین افرادی بودنید 

-پیاراتو و بیا اسیتفاده از الیول پاییایی     تخصیص هزینیه ثابیت   

 مینیمالیتی کردند

 

 ارزیابی کارآیی با تخصیص هزینه .2

ورودی و  mواحد تصمیم سیری مستقل بیا  nنیم کهفرض می ک

s  از مدل کسری داریم،خروجیCCR برای ارزیابی کارایی     

 DMU فرض می کنییم هزینیه ثابیت   استفاده می کنیم ها .R 

را      تقسیم شده است. و هزینه تخصیص n DMU بین 

 پیییییییسمیییییییی دهییییییییم.    نشیییییییان بیییییییا 

∑     
 
.هزینه ثابت را به عنوان ییک ورودی بیه میدل       

و خطیی   کیوپر -کسری اضافه کرده و با استفاده از تبدیل چیارز 

 .کنیم سازی مدل کسری را مدل زیر تبدیل می

  
     ∑   

 
                                          

     ∑          ∑        
 
   

 
             

∑           
 
                               

∑       
 
                                      

           

 

 هایی برای تخصیص هزینه ثابت مدل .3

 حالت تک بعدی 3.1

اسر مساله تخصیص هزینه ثابت تک بعدی باشید یعنیی   قضیه: 

یک خروجی باشد،آنگاه هزینه تخصیص بر اساس سیستم شامل 

 یکتا است.معادالت خطی زیر 

   ∑       ∑                  
 
   

 
     

                             ∑     
 
    

                      

 حالت چند بعدی 3.2

در این حالت تخصیص هزینه با اسیتفاده معیادالت حالیت تیک     

 دی ممکن است یکتا نباشد.بع

 بر اساس درجه مطلوبیت  یمدل 3.2.1

با استفاده از میدل      ماکزیمم و مینیمم هزینه را برای هر 

 آوریم. زیر بدست می

                                         

       ∑       ∑           
 
   

 
    

∑    

 

    

 

                    
 

ی به لورت زیر بدست     در داخل بازها      تخصیص هزینه

 آید. می

   [     ]    
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 2 

روی تخصییص هزینیه برابیر         درجه مطلوبییت تعریف:

 است با 
 

   
     

     
    

 

 ای ماننیید در داخییل بییازه    لوبیییت طبنییابرین درجییه م

  ϵ[   ] باشیید مینیییمم تخصیییص      اسییر .اسییت

باشید       هزینه را به خود اختصیا  خواهید داد، اسیر   

 ماکزیمم هزینه تخصیص را به خود اختصا  خواهد داد.

ما معتقد هستیم کیه تخصییص مناسیخ تخصیصیی اسیت کیه       

داشته باشد. اما ممکین  را     ماکزیمم درجع مطلوبیت هر 

بنابرین  .درجه مطلوبیت یک را نداشته باشند     همهاست 

 دهیم. تخصیص هزینه ثابت ارئه می مدل زیر را برای

                 
     

     
   

        ∑       ∑             
 
   

 
     

 
∑     
 
                                          

                                

 

 الگوریتم حل مدل 3.2.2

 تبرنامه ریزی چند هدفیه اسیت و بیرای بدسی     مدل اشاره شده

        کنیم. آوردن تخصیص یکتا از درجه مطلوبیت استفاده می

      شود. کنیم بنابرین مدل باال تبدیل به مدل زیر می فرض می 

        

         
     

     
         

   ∑       ∑             
 
   

 
     
∑     
 
                             

                                
 

بیه   باشید و جیواب بهینیه میدل        کنییم   فرض می:1گام 

   ) لورت
 ،   

    
    

درجیه مطلوبییت را    است.(        

   اسیر  تیوان از تعرییف محاسیبه کیرد.     میی 
     

     
   

   

  با همان درجه مطلوبیت بیا ها     DMU،مجموعهباشد
نشیان    

 دهیم. می

   { |     
   آنگاه {       

     
        

  با درجه مطلوبیت DMU تعداد 
و  دهییم  نشان می    را با  

 بیییه لیییورت زییییر  هیییا را در مجموعیییهDMU سیییایر 

   { |     
 دهیم. قرار می {       

  

        .اسر         واضح است که

 و جواب بهینه به لورت  شود باشد الگوریتم متوقف می

 (   
 ،   

    
    

یکتا است.در غیر این لورت به  (        

 رویم. می 2سام 

را در حالیت کلیی بیه    میدل        دهییم   قرار می:2سام 

 کنیم. حل میلورت زیر
  
       

          
                                     

     
          

.                                            

.                                            

       
                               

   
     

     
                         

   ∑       ∑             
 
   

 
     

∑     
 
                                    
                   ,j.                    

باشد الگوریتم متوقف                راس

 رویم. می 2در غیر اینصورت دوباره به سام  .شود می

 نتیجه:

در این مقاله روشی برای بدست آوردن هزینه تخصیص ثابت 

که در حالت تک ، های تصمیم سیری ارائه کردیم بین واحد

بعدی، یکتا و در حالت چند بعدی مفهوم درجه مطلوبیت را 

همراه با مدلی ارائه کردیم که هزینه تخصیص یکتا را بدست 

 دهد. می

 :مراجع
 

[1] Charnes A,Cooper WW,Rhodes E "Measuring the efficiency of 

decision making units.," . European Journal of Operational 

Research., vol. 2, pp. 429–44, Apr. 1978. 
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ريزي سلسله مراتبي در شرايط ريزي توليد نيروگاهي به روش برنامهبرنامه

   عدم قطعيت
 

   dorbayani@gmail.com، آموخته مهندسي صنايع، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسالميدانش *سيد احمد دربياني

  tavakoli@ut.ac.irهاي فني، دانشگاه تهران، تهران، استاد، دانشكده مهندسي صنايع، پرديس دانشكدهرضا توكلي مقدم، 

 ghaderi@ut.ac.irهاي فني، دانشگاه تهران، تهران، دانشيار، دانشكده مهندسي صنايع، پرديس دانشكدهسيد فريد قادري، 

  

ي توليد انرژي توسط واحدهاي نيروگاهي مختلف در ، فرآيند تعيين ميزان بهينه)GPP(توليد نيروگاهي ريزي برنامه چكيده:

استفاده از رويكرد ريزي توليد در سطوح ميان مدت، هاي برنامهمدت است. با توجه به پيچيدگيهاي زماني بلندمدت و ميانافق

در اين راستا توجه به مالحظات زيست گردد. در قالب يك مدل چند سطحي پيشنهاد مي )HPP(ريزي توليد سلسله مراتبي مهبرنا

اي برخوردار از اهميت ويژه سازي تقاضاهاي توليد و عدم برآوردهدركنار هزينه بازدهي واحدهاي نيروگاهي و خطوط انتقال و محيطي

رو، آيد. لذا در تحقيق پيشبه شمار مي سب جهت مقابله با ماهيت غيرقطعي پارامترهامچنين رويكرد فازي روشي منا. هاست

 برنامه ريزي توليد ادغامي فازي ريزي توليد در افق زماني بلندمدت يكساله بطور يكپارچه با استفاده از روشگيري هاي برنامهتصميم

)FAPP (ي واحدهاي نيروگاهي در افق از نتايج بدست آمده، تصميم گيري در خصوص توليد بهينه صورت گرفته و با استفاده

پذيرد. به اين منظور يك مدل رياضي صورت مي )FDPP( برنامه ريزي توليد تفكيكي فازي مدت فصلي به روشريزي ميانبرنامه

گردد. ها و خطوط انتقال ارائه ميافزايش بازدهي نيروگاه و محيطيهاي زيستها، كاهش آاليندهبا رويكرد كاهش هزينه چندهدفه

تر و خطوط انتقال با تلفات كمتر موجب افزايش قابليت اطمينان در فرآيند هاي پربازدهسازي تقاضا با تكيه بر نيروگاهبرآورده

  شود.نتايج حل تجربي در انتها ارائه ميگردد. هاي توليد ميگيريتصميم

  ن، رويكرد فازي، قابليت اطمينامراتبيريزي توليد سلسلهبرنامه، نيروگاهيريزي توليد برنامه كلمات كليدي:

                                                           

 *ارائه دهنده

  مقدمه .1

ابزاري كارآمد جهت  )GPP(توليد نيروگاهي ريزي برنامه

هاي موجود در تعيين تخصيص بهينه توليد توسط نيروگاه

از آيد. شبكه توليد و انتقال انرژي الكتريكي به حساب مي

تر از پيچيده مدتريزي توليد در سطوح ميانبرنامهآنجاييكه 

، استفاده از رويكرد ريزي توليد در سطوح بلندمدت استبرنامه

در قالب يك مدل ) HPP( سله مراتبيريزي توليد سلمهبرنا

بيني به اين ترتيب با پيشگردد. چند سطحي پيشنهاد مي

تقاضا در باالترين سطح و استفاده از آن در مدلسازي سطح 

جهت تعيين توليد  )FAPP(ريزي توليد ادغامي مياني، برنامه

آمده ها صورت گرفته و با استفاده از نتايج بدستساليانه نيروگاه

 هاترين سطح، درخصوص توليد فصلي نيروگاهپاييندر 

)FDPP( توجه به دراين راستا، گردد. گيري ميتصميم

محيطي هاي زيستاي، ميزان انتشار آاليندههاي هزينهشاخص

ها و خطوط انتقال انرژي الكتريكي موجب ارائه و كارايي نيروگاه

گردد. تر و منطبق با فضاي عملي مسأله ميهاي منطقيتصميم

مقابله با ماهيت همچنين رويكرد فازي ابزاري مناسب جهت 

  شود. ها و تقاضا محسوب ميغيرقطعي هزينه

 ادبيات موضوع وپيشينه تحقيق .2

Meza ) ريزي توسعه توليد و انتقـال ) برنامه1و همكاران

 )2( و همكـاران Tanhaرا در سطوح بلندمدت بررسي نمودند. 

تقاضـاهاي  مراتبي،ريزي توليد سلسـلهبرنامهبا استفاده از روش 

هاي ايـران را ريزي توليد در نيروگاه، برنامهAHPو روش  فازي

ريزي برنامـه) 3( و همكـاران Torabiمورد مطالعه قرار دادنـد. 

توسعه توليد و انتقـال را پارامترهـاي فـازي مدلسـازي نمودنـد. 

Pozo ] توليد و انتقال انـرژي ريزي توسعه] برنامه4و همكاران 

رقابتي مورد مطالعه سطحي تعادلي در بازار با ارائه يك مدل سه
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ريزي توسعه توليد ) برنامه5و همكاران ( Gitizadeh قرار دادند.

  نمودند. بررسي پاك هايو انتقال انرژي را با تمركز بر انرژي

  تشريح مسأله و مدل رياضي .3

مراتبي را نمايش ريزي توليد سلسلهساختار برنامه 1شكل 

 دهد.مي

  

 

 مراتبيسلسلهريزي توليد فرآيند برنامه. 1شكل 

,���دار گراف جهت: FAPPمدل سطح  معرف شبكه  ��

محل توليد و مصرف انرژي  � توليد و انتقال انرژي است. گره

,�� الكتريكي و يال   باشد. ها ميخطوط انتقال بين گره  ��

���	�� � ∑�	
� � 
�� ∗ � �	∑�
� ∗ �  
���	�� � ∑� ∗ �  
���	�� � ∑� ∗ ��� �∑� ∗ �1 � �	���  

ها، هاي توليد ساليانه با رويكرد كاهش هزينهگيريتصميم

محيطي و افزايش قابليت اطمينان در هاي زيستكاهش آالينده

تر و خطوط انتقال ها پربازدهتخصيص توليد و انتقال به نيروگاه

  پذيرد.با تلفات كمتر صورت مي

∑� � ∑ ��,� �∑ � � ∑� �� ��,�   
� � ���� ∗ ���  
� � ���� ∗ �1 � �	��� 

هاي هاي مدل متشكل از مجموعه محدوديتمحدوديت

  باشند.تعادلي، ظرفيت توليد و ظرفيت انتقال مي

مشخص شدن  ،FAPPحل مدل  با: FDPPمدل سطح  

و استفاده از نتايج  ميزان توليد و انتقال بهينه ساليانه

، ميزان توليد و انتقال بهينه فصلي FDPPآمده در مدل بدست

  گردد. ها و خطوط انتقال تعيين مينيروگاه

���	�� � ∑�	
� � 
�� ∗  �	∑ �
� ∗ �  
���	�� � ∑� ∗    
���	�� � ∑ ∗ ��� �∑ ! ∗ �1 � �	���  

ها، با رويكرد كاهش هزينه فصليهاي توليد گيريتصميم

محيطي و افزايش قابليت اطمينان در هاي زيستكاهش آالينده

تر و خطوط انتقال ها پربازدهتخصيص توليد و انتقال به نيروگاه

  پذيرد.با تلفات كمتر صورت مي

∑ � ∑ !�,� �∑ ! � ∑� �� "�,�   
 � ��� ∗ ���  
� � ���! ∗ �1 � �	��� 
∑ #$ �  
∑ ! #$ 	�  
∑� #$ �  

هاي مجموعه محدوديت ،FAPPهاي مدل به محدوديت

نشده ساليانه به توليد، تخصيص توليد، انتقال و تقاضاي برآورده

  شوند.نشده فصلي اضافه ميتقال و تقاضاي برآوردهان

  روش حل .4

اعـداد فـازي مثلثـي  ��اي تـابع هـدف پارامترهاي هزينه

با سه  هاتابع هدف هزينه ،سازيبه منظور دفازي شوند.فرض مي

سـازي تلـرانس وسـط، حداكثرسـازي تفـاوت تابع هدف حداقل

سازي تفاوت تلرانس باال و وسـط و حداقل پايينتلرانس وسط و 

شود. بنابراين يك مسأله با پنج تابع هدف خـواهيم مي جايگزين

ها از تابع عضويت مثلثـي جهت دفازي سازي محدوديت داشت.

تلـرانس مجـاز  	��� تلـرانس مجـاز چـپ و ���شود. استفاده مي

  ود.شراست تعريف مي

�
��
���� �

	

�

� 0																													, �� � �� � ���		��� � ��� � �����/���, �� � ��� � �� �		 ��							���� � ���� � ���/���	, �� 	 � �� � �� � ���0																															, �� � �� � ���	

 

ــه   ــداقل درج ــف ح ــا تعري ــويت ب ــميم عض ــدل 	تص ، م

  .شودميقطعي تبديل  معادلچندهدفه فازي به مدل  يزيربرنامه

���	� 

St: �
��
���� � � 

       �
��
���	� � � � � 0 0 � � � 1 

  گيري نتيجه .5

ريزي خطي فازي چندهدفه مدل برنامهيك در اين تحقيق 

)FMOLPريزي توليـد نيروگـاهي )  چندسطحي جهت برنامه

ــهبلندمــدت ســاليانه و ميان ــه روش برنام ــدت فصــلي ب ريزي م

محيطي در ارائه گرديد. توجه به مالحظات زيستمراتبي سلسله

و خطوط انتقال بـا تلفـات  ترهاي پربازدهكنار استفاده از نيروگاه

 ،وي ديگـرتر از يك سو و بكـارگيري رويكـرد فـازي از سـپايين

آاليندگي كمتر و قابليت اطمينان باالتر را در فرآيند تأمين برق 

   به همراه دارند. 

 مـراجع .6

[1] Jose L. Ceciliano Meza, Mehmet Bayram Yildirim, and Abu S. 

M. Masud, “A Model for the Multiperiod Multiobjective Power 

Generation Expansion Problem”, IEEE TRANSACTIONS ON 

POWER SYSTEMS, VOL. 22, NO. 2, MAY 2007 

[2] Reza Tanha Aminloei and S.F.Ghaderi, “Generation planning in 

Iranian power plants with fuzzy hierarchical production 

planning”, Energy Conversion and Management 2010 

[3] S.A. Torabi and M. Madadi, “A FUZZY MULTI OBJECTIVE 

PROGRAMMING MODEL FOR POWER GENERATION 

AND TRANSMISSION EXPANSION PLANNING 

PROBLEM”, IJE Transactions A: Basic, Vol. 23, No. 1, January 

2010 

[4] David Pozo, EnzoE. Sauma and Javier Contreras, “A Three-

Level Static MILP Model for Generation and Transmission 

Expansion Planning”, IEEE TRANSACTIONS ON POWER 

SYSTEMS, VOL. 28, NO. 1, FEBRUARY 2013 

[5] Mohsen Gitizadeh, Mahdi Kaji, Jamshid Aghaei, “Risk based 

multiobjective generation expansion planning 

consideringrenewable energy sources”, Energy 50 (2013) 
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ت تولیدیکرد هزینه وکیفیت محصوالارائه مدل زنجیره تأمین چندهدفه با روی  

 5 ، معصومه دیوساالر 4،رضا حسن زاده3بابک شیرازی،  2ایرج مهدوی،  2**  *شهره حقیقی

 yahoo.com6891shohreh_haghighi؛اجتماعي، دانشگاه علوم و فنونمازندران -مهندسي سیستم های اقتصادی  كارشناسي ارشد دانشجوی* **
 irajarash@rediffmail.com؛عضو هیات علمي و مدير گروه دانشگاه علوم و فنون مازندران2

 shirazi_b@yahoo.com؛هیئت علمي ومعاون آموزش دانشگاه علوم وفنون مازندرانعضو2
  _yahoo.com6891rhz@صنايع، دانشگاه علوم و فنون مازندران؛  دكتری دانشجوی3

 yahoo.com19m.divsalar@؛اجتماعي، دانشگاه علوم و فنون مازندران -مهندسي سیستم های اقتصادی  كارشناسي ارشد دانشجوی1

در رقابت جهاني عصر حاضر ، بايد محصوالت با كیفیت را با توجه به درخواست مشتری و در كمترين زمان در دسترس وی  چکیده:

( اهمیت پیدا كرد ،زيرا ارضای نیاز ها وعاليق مشتريان نه فقط توسط آخرين (SCMقرار داد.بر اين اساس مديريت زنجیره تأمین 

نهايي است ، بلکه توسط تأمین كنندگان باالدست صورت مي گیرد.در تحقیق حاضر ، ما موجوديت چسبیده به مشتری ،يعني محصول 

به توسعه يک برنامه ريزی  سه سطحي مي پردازيم.فرمول بندی مسئله، مدلهای ارائه شده در پیشینه پژوهش را به منظور ارائه مدلي 

یت نه تنها به مواد اولیه بلکه به تجربه وكارائي اپراتور نیز وابسته واقع بینانه تر توسعه مي دهد. به همین منظور در تحقیق پیش رو كیف

و با روش برنامه ريزی آرماني فازی است.برای ارزيابي مدل پیشنهادی يک مثال عددی در مقیاس كوچک با استفاده از نرم افزار لینگو

 حل شده است كه نتايج بدست آمده كارايي مدل را تأيید مي كند .

 مهارت نیروی انساني ،كیفیت ،برنامه ريزی چند هدفه،  زنجیره تأمین :کلمات کلیدی

                                                           

 *ارائه دهنده

 

 

  قدمهم .1

 رقابتي مزيت يک عنوان به امروز دنیای در تامین زنجیره مساله
 زنجیره .است مطرح شده تمام قیمت كاهش راستای در عمده

 بازاريابي، نقل، و حمل و لجستیک تامین، و خريد شامل تامین
 سیستم مديريت استراتژيک، مديريت شبکه، سازماني، رفتار
 : [2]دونالد،  [6] .باشد مي عملیات مديريت و اطالعاتي های

سازنده و تامین كنندگانش، خريداران و مشتريان،  به عبارت 

ديگر همه گروه ها در سازماني گسترش يافته كار مي كنند تا 

، [3]ارنگوک و همکاران يک محصول را  به بازار عرضه كنند.

، آرشیندر و [5]، بیلگن و اوزكاراهان [1]سارمینتو و ناگي 

سیستم يکپارچه  ، يک مقاله بنیادی در مورد[1]همکاران 

 .تولید، موجودی و توزيع منتشر كردند

 بیان مسئله.2

در هر دوره سطوح مختلفي از نیروی انساني ما در اين تحقیق 

دردسترس است، بايد ببینیم از هر كدام چه میزان به كار بگیريم 

م كردن كیفیت تأثیر مي گذارد ولي از طرف ديگر مكه اين در ماكزي

ای خاص خود را دارند وتابع هدف اول ما نیز چون هر كدام هزينه ه

مینیمم كردن هزينه هاست، درنتیجه بايد اين تناقض را به صورت 

يک برنامه ريزی چند هدفه حل نمود.هم مواد اولیه وهم نیروی 

 صورت كه  انساني از لحاظ كیفي دسته بندی شده اند.به اين

 

اد اولیه يا كمترين میزان ناخالصي ومو 6مواداولیه با سطح كیفي 

میزان ناخالصي را دارد. نیروی انساني نیز  بیشترين Lسطح كیفي 

براساس تجربه كاری دسته بندی شده اند.به اين صورت كه نیروی 

 كارآموز مي باشند. kحرفه ای ونیروی انساني سطح  6انساني سطح 

حال مسأله ما بايد تعیین كند كه در هر دوره چه میزان مواد اولیه 

تأمین كننده دريافت كنیم، در كدام واحد تولیدی با چه  از كدام

سطحي از نیروی انساني درگیر شويم، تا درنهايت محصولي با يک 

هزينه های زنجیره مینیمم شود و  شاخص كیفي تولید كنیم كه هم

هم كیفیت ماكزيمم گردد كه در نهايت رضايت مشتری را برای ما 

 به همراه داشته باشد؟

 ریاضی ارائه مدل .3
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تابع هدف اول مربوط به مینیمم كردن هزينه هاست و تابع 

مي هدف دوم ماكزيمم كردن ارزش كل تولید را بیان 

(، میزان موجودی در هر دوره كه با توجه به 6محدوديت )كند.

ي شود موجودی دوره قبل و تولید و ارسالي های دوره تعیین م

در  k(، تعداد كارگران با مهارت 2را نشان مي دهد.محدوديت )

(، 3هر كارخانه ودر هر دوره را نشان مي دهد. محدوديت )

دوره با توجه به تولید متضمن تعداد كارگر مورد نیاز در هر 

(، 1ح كیفي مختلف مي باشد. محدوديت )محصول با سطو

زمان دردسترس بودن هر كارگر تضمین كننده در نظر گرفتن 

و ارسال به  (، بیانگر تعادل میان تولید كاال5است. محدوديت )

(، تضمین مي كند كه در هر دوره 1مشتری است. محدوديت)

كه از تأمین كنندگان دريافت میزان محصول نیم ساخته ای 

شتر شود. مي شود نبايد از ظرفیت تأمین كننده بی

(، بیانگر تعادل میان تولید محصول با موادی كه به 9محدوديت)

(، بیانگر اين 9وارد مي شوند مي باشد. محدوديت )كارخانه 

ي در نکته است كه اخراج وآموزش نبايستي از نیروی انسان

(، متضمن اين نکته است كه 8وديت)دسترس بیشتر باشد. محد

تمام تقاضای محصول در هر دوره بايستي برآورده شود. 

(، تضمین مي كند اپراتوری كه در يک دوره 61محدوديت )

(،  66آموزش مي بیند نبايد در آن دوره اخراج شود. محدوديت)

بیانگر امکان پذير بودن يا نبودن آموزش در هر دوره مي باشد. 

، نشان مي دهد كه در هر دوره ما به میزان (62محدوديت )

معیني مي توانیم تغییر در نیروی انساني ايجاد كنیم. 

(، امکان پذير بودن تولید هر محصول از هر سطح 63محدوديت)

 كیفي را با اپراتور و مواد اولیه متفاوت بیان مي كند.

 جمع بندی ونتیجه گیری.4

زنجیره تأمین مطلوب مي تواند در توسعه محصوالت 

وفرآيندهای جديدويا بهبودكیفیت پايدار و افزايش سودبا 

استفاده از كاهش هزينه هابه اعضای زنجیره كمک كندوبنابراين 

حداكثر كردن عملکرد زنجیره ،چالش مهمي برای اعضا است.لذا 

به آن مسئله كیفیت خود مقوله مهمي است كه در اين مقاله 

پرداخته شد. در اين مقاله ابتدا يک مدل رياضي چند هدفه 

مشتری در -تولید-برای مسئله طراحي شبکه يکپارچه خريد

يک زنجیره تأمین سه مرحله ای ارائه مي شود كه دو هدف زير 

مینیمم كردن هزينه های ( 6را دنبال مي كند.

 (ماكزيمم كردن ارزش تولید محصول با درجه كیفي2.زنجیره

باالتركه به معني اهمیت مشتريان ما به مقوله كیفیت است 

 ورضايتمندی آنها را در بلندمدت شامل مي شود.

 مراجع-5 
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management: Critical research and theoretical framework. 
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به شرط پوشش با چند  دیمق افتهیگرد توسعهمساله فروشنده دوره لیتحل

 هینقل لهیوس

 afsane.amiri@stu.um.ac.ir ،فردوسی مشهد، دانشگاه مهندسی صنایع کارشناسی ارشد دانشجوی ،* افسانه امیری

 msalari@um.ac.ir، دانشگاه فردوسی مشهد، گروه مهندسی صنایع عضو هیات علمی، مجید ساالری

(، که تعمیمی از مساله MVMCSPپوشش با چند وسیله نقلیه )با بیشترین گرد مساله فروشنده دورهدر این مقاله،  چکیده:

مرکزی، تعدادی تسهیل و تعدادی مشتری  انباردر این مساله یک گرد با قید پوشش است، معرفی شده است. دوره فروشنده

تواند تقاضای تعدادی از مشتریان را هر تسهیل می .ای از تسهیالت قرار دارندشدهتعیینوجود دارد که در فاصله پوشش از پیش

تور همیلتونی با محدودیت بر روی  pو ساخت  انبارسازی تعداد مشتریان پوشش داده شده با شروع از د. هدف، بیشینهپاسخ ده

ریزی مختلط عدد صحیحی ارائه شده و مدل برنامهاین مساله،  برای حل نقلیه است. وسایل زمان یا طول پیموده شده توسط

 های ابتکاری حل شده است. توسط روش

ی.روش ابتکار ح،یمختلط عدد صح یزیربرنامه ،لهیچند وس پوشش، گرد با قیدمساله فروشنده دوره کلمات کلیدی:

                                                           

 *ارائه دهنده

 و مرور ادبیات مقدمه .1

بار توسط مرجع یابی پوشش بیشینه اولینمساله مکان 

های در این مساله، تعدادی از گره [ معرفی شده است.1]

 تسهیلبالقوه برای تسهیالت و مشتریان داده شده است. هر 

دهی خدمتتواند تعدادی از مشتریان را در فاصله می

ز کردن تعداد مشخصی از مشخصی پوشش دهد و هدف با

در مساله تسهیالت برای پوشش حداکثر تقاضا است. 

 [2]که در مرجع  (CSP)قید پوشش  باگرد فروشنده دوره

ی تسهیالت به یابمفهوم پوشش از مکانمعرفی شده است، 

( توسعه داده شده است. در (TSPگرد ه فروشنده دورهمسال

 هدف مشخص کردن توری با کمترین هزینه بر ،این مساله

که هر شهر در شهر است به طوری nای از زیرمجموعه روی

از یک نقطه ای شدهتعیینفاصله استاندارد پوشش از پیش

مساله تعیمم یافته فروشنده قرار داشته باشد. بازدید شده، 

ه شده است، که ئارا [3گرد با قید پوشش در مقاله ]دوره

گروه  3ها به ه گرهشود. مجموعشش نامیده میمساله تور پو

هایی که هایی که باید توسط تور بازدید شوند، گرهگره

هایی که باید پوشش داده شوند توانند بازدید شوند و گرهمی

با حداقل طول تور همیلتونی  هدف ساخت شوند.تقسیم می

های دسته دوم های گروه اول و برخی از گرهگرهروی بر 

یک توسعه  .هندهای دسته سوم را پوشش داست که گره

-مساله فروشنده دوره ،گردمعروف از مساله فروشنده دوره

( است که هر گره یک سود selectiveگرد انتخابی )

ها ها، مجموعه گرهتمام گره مالقاتمرتبط دارد، و به جای 

-می مالقاتبا بیشترین سود با در نظر گرفتن هزینه تور 

 . [4]شوند

یابی با بیشترین مساله مکانای از توسعه این مقاله،در 

گرد تلفیقی از مساله فروشنده دوره که ،ارائه شده پوشش

بیشترین سود  آوریمساله جمعمقید به شرط پوشش و 

ای از زیرمجموعه ،وسیله نقلیه pمساله این  رد .است

که تعداد پیمایند، به طوریالت را در زمانی محدود میهیست

 مشتریان تحت پوشش حداکثر شود.

مساله معرفی شده کاربردهای عملی فراوانی در واقعیت 

گرد فروشنده دوره مساله ل مطرح شده درئدارد. بیشتر مسا

بل آوری بیشترین سود، قامساله جمع با قید پوشش و

به عنوان مثال، تحویل تعمیم به این مساله هستند. 

های اورژانسی برای در موقعیت ،بهداشت و درمان روستایی

گیر و یا بهداشت و ایمنی های همهجلوگیری از بیماری

 هایتوان مطرح نمود. فرض کنید، تیممیرا عمومی 

باید در زمان محدودی که در اختیار  یو درمان یبهداشت

، تا واکسیناسیون یا ددارند در نواحی روستایی سفر کنن

ه دهند. در این شرایط، ئارا به موقع را اقدامات ایمنی دیگر

مردم تعداد باید مناطقی برای بازدید انتخاب شوند که 
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، حداکثر کنندمتقاضی که به نزدیکترین ایستگاه سفر می

 شود.
 

 سازی مسالهتعریف و مدل .2

𝐺 = (𝑉, 𝐴) دار است که یک گراف جهت𝑉 = {0} ∪ 𝑇 ∪ 𝑊 

 𝑊. است انباردهنده نشان {0}دهد. ها را نشان میمجموعه گره

𝐴مجموعه تسهیالت هستند.  𝑇مجموعه مشتریان و  =

{(𝑖, 𝑗)|𝑖, 𝑗 ∈ 𝑇 ∪ هاست که هر کدام مجموعه کمان {{0}

 )زمان یا طول سفر( هستند. 𝑡𝑖𝑗دارای یک وزن مرتبط 

𝐷ماتریس پوشش  = [𝑑𝑖𝑗]  داده شده که در آن𝑑𝑢𝑣 = 1 

 .ده شودپوشش دا 𝑣توسط تسهیل  𝑢اگر مشتری  ،است

 متغیرها:

𝑥𝑖𝑗𝑘 = {
,𝑖) توسط وسیله نقیله𝑘 پیموده شود 1 𝑗)اگر کمان

                          در غیر این صورت                  0
 

𝑧𝑖𝑗𝑘 = {
اگر تسهیل 𝑗 مشتری 𝑖 را روی تور𝑘 پوشش دهد  1

                        در غیر این صورت                    0
 

𝑦𝑗𝑘 = {
اگر تسهیل𝑗 توسط وسیله نقیله𝑘 خدمتدهی شود 1

                        در غیر این صورت                     0
 

 مدل ریاضی مساله به صورت زیر است:

𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒   ∑ ∑ ∑ 𝑑𝑖𝑗𝑧𝑖𝑗𝑘

𝑘∈𝑃𝑗∈𝑇𝑖∈𝑊

                      (1) 

𝑆𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜: 

∑ ∑ 𝑡𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗𝑘

𝑗∈𝑇∪{0}𝑖∈𝑇∪{0}

≤ 𝐿𝑘            ∀𝑘 ∈ 𝑃,     (2) 

∑ 𝑥𝑖𝑗𝑘

𝑖∈𝑇∪{0}

= ∑ 𝑥𝑗𝑖𝑘

𝑖∈𝑇∪{0}

= 𝑦𝑗𝑘   ∀𝑗 ∈ 𝑇,     

                                                           ∀𝑘 ∈ 𝑃,      (3) 

∑ 𝑥𝑗0𝑘

𝑗∈𝑇∪{0}

= 1                              ∀𝑘 ∈ 𝑃,      (4) 

∑ 𝑥0𝑗𝑘

𝑗∈𝑇∪{0}

= 1                              ∀𝑘 ∈ 𝑃,     (5) 

𝑧𝑖𝑗𝑘 ≤ 𝑦𝑗𝑘             ∀𝑖 ∈ 𝑊, ∀𝑗 ∈ 𝑇, 𝑘 ∈ 𝑃,     (6) 

∑ ∑ 𝑧𝑖𝑗𝑘

𝑗∈𝑇𝑘∈𝑃

≤ 1                              ∀𝑖 ∈ 𝑊,     (7) 

∑ 𝑦𝑗𝑘

𝑘∈𝑃

≤ 1                                     ∀𝑗 ∈ 𝑇,       (8) 

∑ 𝑓𝑖𝑗𝑘

𝑗∈(𝑇\{𝑖})∪{0}

− ∑ 𝑓𝑗𝑖𝑘

𝑗∈(𝑇\{𝑖})∪{0}

= ∑ 𝑡𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗𝑘

𝑗∈𝑇∪{0}

      

                                            ∀𝑖 ∈ 𝑇, ∀𝑘 ∈ 𝑃,      (9) 

𝑓0𝑖𝑘 = 𝑡0𝑖𝑥0𝑖𝑘                   ∀𝑖 ∈ 𝑇, ∀𝑘 ∈ 𝑃,    (11) 

𝑓𝑖𝑗𝑘 ≤ (𝐿𝑘 − 𝑡𝑗0)𝑥𝑖j𝑘     

                       ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝐴&𝑗 ≠ 0, ∀𝑘 ∈ 𝑃,     (11) 

𝑓𝑖0𝑘 ≤ 𝐿𝑘𝑥𝑖0𝑘                  ∀𝑖 ∈ 𝑇, ∀𝑘 ∈ 𝑃,     (12) 

𝑓𝑖𝑗𝑘 ≥ (𝑡0𝑖 + 𝑡𝑖𝑗)𝑥𝑖𝑗𝑘    

                       ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝐴&𝑖 ≠ 0, ∀𝑘 ∈ 𝑃,     (13) 

𝑥𝑖𝑗𝑘 ≤ 𝑦𝑗𝑘                     ∀𝑖, 𝑗 ∈ 𝑇, ∀𝑘 ∈ 𝑃,     (14) 

𝑓𝑖𝑗𝑘 ≥ 0       ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝐴&𝑗 ≠ 0, ∀𝑘 ∈ 𝑃,      (15) 

𝑥𝑖𝑗𝑘 ∈ {0,1}      ∀𝑖, 𝑗 ∈ 𝑇 ∪ {0}, ∀𝑘 ∈ 𝑃,      (16) 

𝑦𝑗𝑘 ∈ {0,1}                     ∀𝑗 ∈ 𝑇, ∀𝑘 ∈ 𝑃,      (17) 

𝑧𝑖𝑗𝑘 ∈ {0,1}       ∀𝑖 ∈ 𝑊, 𝑗 ∈ 𝑇, ∀𝑘 ∈ 𝑃,      (18) 

تقاضای پوشش داده شده کل حداکثرسازی (، 1تابع هدف)

( مسافت یا زمان پیموده شده توسط هر 2. در محدودیت )است

نباید تجاوز کند.  𝐿𝑘از بیشترین طول یعنی  𝑘وسیله 

. های جریان هستندتمحدودی( 5و )( 4( و )3های )محدودیت

تواند به تسهیلی مشتری می دهد که( نشان می6محدودیت )

دهی شده باشد. با خدمت kتخصیص یابد که توسط وسیله 

(، هر مشتری حداکثر به یک تسهیل تخصیص 7محدودیت )

کند که یک تسهیل حداکثر ( تضمین می8یابد. محدودیت )می

( 13های )محدودیتدهی شود. توسط یک وسیله نقلیه خدمت

( 15محدودیت )هستند.  تورزیرهای حذف ( محدودیت9) -

-می دهیخدمترا   jگره  k دهد که زمانی وسیلهنشان می

  وارد شده باشد.  jکند،که کمانی به 
 

 . روش حل3

و توسط تولید روش های اولیه به دو جوابحل این مدل، برای 

بور روی   سوشو رایون   شووند. بهبود داده میهای ابتکاری روش

با پارامترهای متفواوت اعموال شوده کوه بوا       ادهمجموعه د135

های مطلوبی ، جوابCPLEXتوجه به نتایج به دست آمده از 

 حاصل شده است.
 

 . مـراجع4
[1] R. Church, and C. R. Velle, "The maximal covering location 

problem," Papers in regional science, vol. 32, pp. 101-1181, 

Jan. 1974. 

[2]  J. R. Current, and D. A. Schilling, "The covering salesman 

problem," Transportation science, vol. 23, pp. 208-213, Aug. 

1989. 

[3]  M. Gendreau, G. Laporte, and F. Semet. "The covering tour 

problem," Operations Research vol. 45, pp. 568-576, Aug. 

1997. 

[4] T. Thomadsen, and T. K. Stidsen, "The quadratic selective 

travelling salesman problem," Technical Report vol. 7,  2003. 
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 *ارائه دهنده

 تحلیل پوششی داده ها و داده های از دست رفته
 so_mosaee@yahoo.com، دانشگاه علوم و تحقیقات مازندران،، دانشجوی کارشناسی ارشد*سیده صغری میرموسی ئی

 shahverdi_592003@yahoo.com ،ریاضی، دانشگاه آزاد قائمشهر ، عضو هیأت علمی گروه  دکتر رضا شاهوردی

روش هایی برای مقابله با از بین رفتن اطالعات را ارائه دهد. این مقاله قصد دارد به کمک تحلیل پوششی داده ها،  چکیده:

مدام در زمینه های مختلف پژوهشی، مخصوصاً پژوهش هایی که وابستگی شدید به داده ها دارند، مورد  داده های از دست رفته

تا کنون روش هایی برای مقابله با اثرات منفی داده های از دست رفته پیشنهاد شده، که در این  بحث پژوهشگران می باشد.

لهای ارائه شده می باشند. این مقاله با ارائه مثال عددی، این از آخرین مد blank entriesمیان دو روش مجموعه فازی و روش 

 روش ها را با هم مقایسه کرده و برتری روش مجموعه فازی را نشان می دهد.

  blank entries، تحلیل پوششی داده، داده های از دست رفته، ورودی های پوچ، مجموعه فازی کلمات کلیدی:

   مقدمه .1

داده های از دست رفته یک مشکل خیلیی شیاید در تحقیقیات    

تجربی و به ویژه در پیژوهش و تحقییا اسیت بیه دلییل اینکیه       

معموالً شامل تعداد زیادی از داده ها می باشیند کیه در زمینیه    

رفتیار سییازمانی،   بازارییابی،   هیای تحقیقیات میدیریت عملییات،     

 داخته شده است. آمار و روان شناسی به این موضوع پر اقتصاد،  

مییورد تو ییه  7711مبحیث داده هییای از دسیت رفتییه از سیال    

محققان قرار گرفته و روشهایی برای مقابله با آن پیشنهاد شیده  

 است.

روش حذف لیسیت توسیک کییم و     7711نخستین بار در سال 

تیرین  [ پیشنهاد شد. ایین روش در زمیان خیود آسیان    7کورای]

رفتیه بیوده کیه از مااییای     دستروش برای مقابله با داده های از

-این روش می باشد اما بدلیل حذف کامل اطالعات داده های از

رفته به هنگام تجایه و تحلیل، قیدرت آمیاری آن کیاهش    دست

 می یابد.

روش  ییایگاینی بییر اسییاز  ییایگاینی  7711فییورد در سییال 

میانگین را پیشنهاد نمود این روش زمانی مورد استفاده قرار می 

-% از داده ها از71ارتباط بین متغییرها کم بوده و نیا  گیرد که

رفته باشند. در حالی که این روش، داده هیا را حفیم میی    دست

کند و به آسانی مورد استفاده قیرار میی گییرد، امیا بیر ارزییابی       

 گذارد.واریانس و در ه آزادی تأثیر منفی می

را پیشینهاد   Hot-deckروش نسیبت دادن   7791اما در سیال  

رفتیه بیا مقیادیر واقعیی در     دستنمود که در این روش مقدار از

مجموعه داده ها  ایگاین شود. این روش زمانی میورد اسیتفاده   

قرار می گیرد که داده های از دست رفتیه در الگیویی خیاز از    

بین رفته باشند. از ماایای این روش می تیوان بیه ایین موضیوع     

وسیک مقیادیر واقعیی    اشاره نمود که داده های از دسیت رفتیه ت  

 ایگاین می شوند و توزید به وسیلة آنها منحرف نمی شود. در 

این روش کار نظری یا تجربی کم برای تعیین درسیتی آن، کیه   

هیچ مورد دیگیری در درسیتی مربیوط بیه میابقی  نبیه هیای        

 مجموعه داده ها یافت نشود، مشکل ساز خواهد بود.

ورمیا و گیوودال    داده های ازدست رفتیه توسیک   7771در سال 

بررسی شد که به گفته ی آنها : اگر چه توان آزمون های آماری 

به سه عامل میاان سطح، اندازه اثر و حجم نمونه  بسیتگی دارد  

که از نقطه نظر عملی تنها حجم نمونه برای کنترل قدرت است. 

سعی ما براین است که آخرین یافته های مو ود برای مقابله بیا  

 ت رفته را با هم مقایسه کرده و برترین روش راداده های از دس

   شناسایی نماییم.   

  blank entriesروش  .2

برای داده های از دست رفته  DEAاز دیرباز در کاربرد از 

مشکالتی و ود داشته که اغلب اوقات متغییرهای ورودی و 

پنهان و یا واحد تصمیم گیرنده مردود می  خرو ی مهم، 

شدند که در گاارش های آماری بسیار مهم می باشند، روش 

blank entries [.1روشی برتر از روش حذفی است ] 

ها به  DMUگی از سنتی بایستی اعداد بار DEAدر روش 

 نتایج معنی داری در تولیدات آماری دست یابد. 

که می تواند در مدل  در این روش برای ورودی های بی اثر، 

DEA  ،از اعداد  بدون تأثیر گذاری بر اندازه کارایی بدست آید

مجازی مناسب، که معادل با شامل نشدن ورودی و خرو ی از 

می  DMUی متناظر با دست رفته برای محاسبه مقدار کارای

ها در روش  DMUبرای رتبه بندی شد، استفاده کرد. با

blank entries  از طریا وزن ورودی ها و خرو ی ها روش

در در ماهیت ورودی و خرو ی ارائه می شود.  BCCمضربی 

از دست  DMUkاز  jخرو ی بر این است که فرض این روش 

 و نیا             از یک ورودی بی اثر است    رفته باشد به عبارت دیگر 

     
   

  و اگر  {   }
خواهد بود.       شود     

این روش برای مدل سازی محدودیت ها قیود زیر را اعمال می 

 کند:
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را  hکه محدودة شدنی را مشخص می کند و نیا وزن خرو ی 

نیا شامل مجموعه ای از D مقایسه می کند،  iبا وزن خرو ی 

است. برای  yورودی های از دست رفته در ماتریس خرو ی 

 BCC( را در مدل های مضربی 1-2اینکه بتوان محدودیت )

موده و ضرب ن       ( را در عبارت1-2اعمال کرد، رابطة )

 به صورت زیر نمایش داده می شود:
                                      
                                          (2) 

اختصاز داده  Mبا مقدار مجازی  h,iکه در این رابطه ورودی 

 می شود.

 روش مجموعه فازی .3

در تجایه و تحلیل آماری برای داده های از دسیت   در این روش 

رفته که به عنوان یک تابد توزید احتمال شیناخته میی شیوند،    

لیذا   عملیات مشتا گیری و پیچیده ریاضی، سنگین می باشید.  

بیرای بیرآورد داده هیای از دسیت رفتیه توسیک اعیداد فییازی و        

فیازی میدل زییر ارائیه میی       DEAهمچنین به کاربردن روش 

 :[2]شود

 ̃     ∑   ̃       ∑   ̃  

 

   

 

   

                 

                      ∑   ̃       ∑   ̃  

 

   

 

 

   

   

                             
 آزاد در عالمت       0                             

اعداد فازی هستند و    ̃ و  ̃ چون داده های از دست رفته 

مشخصة یک عدد  کارایی فازی خوبی به حساب می آید.   ̃ 

  ̃  فرض  فازی توسک تابد عضویت تعریف می شود. 
  ̃   و 

 

موافا با تعمیم دادن    ̃ و  ̃ به ترتیب با تابد عضویت از 

را به صورت زیر بیان می   ̃ قانون زاده که تابد عضویت برای 

 کنیم:
  ̃  

                                                                

          {  ̃  
(   )   ̃  

(   )       |         }        
مدل فوق بدون در نظر گرفتن  DMUrکارایی از         که 

 ̃  برای یافتن تابد عضویت مجموعه فازی می باشد. 
 

پیدا شود که   ̃ برش از  -αکافیست یک کران باال یا پایین از 

 و می تواند به طریا زیر حل شود: ( است، 4اساز کار برای )

     
      ∑         

      ∑  (   )  

 
               

 

   

 

   

      ∑         
      ∑  (   )  

 
           

 

   

 

   

∑         
      ∑  (   )  

 
           

 

   

    

 

   

    

آزاد در عالمت            
    
 
 

 

     
      ∑         

      ∑  (   )  

 
              

 

   

 

   

      ∑         
      ∑  (   )  

 
        

 

   

 

   

∑         
      ∑  (   )  

 
           

 

   

    

 

   

   

آزاد در عالمت            

 

𝛼-  به صورت 1و 1 از فرمول های  ̃ برش                  

     
  [     

       
بدست می آید. بنابراین برای  [ 

تعیین تابد عضویت از تابد مثلثی با مقادیر از دست رفته سه 

بارگترین و میانگین  رأز این تابد توسک کوچکترین، 

مشاهدات با عامل مشابه که مقادیر از دست رفته  ایگاین 

 شده است، استفاده می شود. 

 نتـایج .4

روش مجموعه فازی با تابد عضویت از تابد مثلثی برتیر از روش  

blank entries روش هایی که تا کنون ارائه شیده،   و همچنین

 می باشد.

 مـراجع .5

Periodicals: 
[1] N. Tsikriktsis, A review of techniques for treating missing data 

in OM survey research, J. Oper. Manage. 24 (2005) 53–62. 

Books: 
[2] C. Kao, S.T. Liu," Data envelopment analysis with missing data: 

A reliable solution method", in: J. Zhu, W.D. Cook (Eds.), 

Modeling Data Irregularities and Structural Complexities in Data 

Envelopment Analysis, Springer, US, 2007, pp. 291–304. 

Dissertations: 
[3] T. Kuosmanen," Modeling black data entries in Data 

Envelopment Analysis", Working Paper, Wageningen 

University, Netherlands, 2002. 
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براي  هاي پویاسیستمدر سازي ترکیب مجموعه رزرو بهینهمدل فازي 

 حداکثر کردن قابلیت اطمینان سیستم

 masoud.amelmonirian@stu.um.ac.ir،فردوسي مشهد، دانشگاه ،دانشجوي كارشناسي ارشد*مسعود عامل منيريان

 h-razavi@um.ac.ir،فردوسي مشهد، دانشگاه حميده رضوي،عضو هيئت علمي و استاديار

 و نگهداري انتخاب باشد،در وضعيت بيشينه پايايي اهميت داشته ها  كه فعاليت بي وقفه و موثر آن هاييسيستمدر  چکیده:

. از را كمينه نمود احتمال توقف و همچنين افت كيفي سيستم تا به كمک آن بتوان يک نياز ضروري خواهد بود رزرو مجموعه

توان براي تک تک اجزاي نمي  در مدت طوالني، راكد ماندنآنجايي كه به دليل هزينه اوليه باال و احتمال خرابي به علت 

با توجه باشد. از اهميت زيادي برخوردار ميبنابراين تعيين تركيب بهينه مجموعه رزرو سيستم، ذخيره متناظر در نظر گرفت، 

هاي محدوديتگرفتن  با در نظر شود و ميذخيره بايد قبل از شروع فعاليت سيستم انجام رزرو يا كه انتخاب مجموعه به اين

در اين مقاله مدلي براي تعيين تركيب . سازي نمودرا مي توان مدلانتخاب، مساله اين براي  انبار و زمان يفضاحداكثر بودجه، 

ها سطح كيفي سيستم را در باالترين سطح خود حفظ كند. انتخاب مجموعه ذخيره ارائه شده است تا با حداقل كردن هزينه

هاي فازي استفاده شده است. به باشد، از اين رو براي بيان مساله از مجموعهيتركيب ذخيره بر پايه احتمال و عدم قطعيت م

عنوان بررسي موردي، پياده سازي مدل بر روي يک تيم ورزشي فوتبال انجام شده و سعي گرديده تا سطح كيفي و قابليت 

-متوسط و در شرايط عادي تيم در بازيهاي فشرده ليگ در حالت بهينه حفظ شود. به طور اطمينان تيم را در هر بازي از بازي

 درصد كاهش پيدا كرد.   02سازي اين مدل اين رقم به كند ولي با پيادهدرصد افت كيفي پيدا مي 54هاي خود حدود 

 ، ورزشيمنابعي، مديريت سازي فازتركيباتي، مدل سازيهينهب، رزرو تركيب مجموعه کلمات کلیدی:

                                                           

 *ارائه دهنده

  مقدمه .1

هايي كه فعاليت سيستم به صورت مداوم و با حداكثر در سيستم

اي ذخيره و قابليت اطمينان اهميت زيادي دارد، انتخاب مجموعه

رزرو براي آن از اهميت زياادي برخاوردار اسات. اماا در شارايط      

ي بااال، محادوديت   يناه هاي زيادي از جملاه هز عملي محدوديت

فضاي انبار، خراب شدن در صورت عدم فعاليت در طوالني مدت 

. دهاد وجود دارد كه امكان ذخيره كردن تمامي اجزا را به ما نمي

بر حداكثر كردن قابليت اطميناان سيساتم، باياد    از اين رو عالوه

هاااي تحميلااي را نياز بااه حااداقل ميازان خااود رساااند و   هزيناه 

 ها را براي مجموعه رزرو انتخاب كرد. ينهارزشمندترين گز

هاي ديگر غير از صانعت نياز قابال    از طرفي اين مساله به زمينه

هاي تيماي نناد نفاره  انتخااب تركياب      تعميم است. در ورزش

هاي رقياب  ها فشرده بوده، تيمذخيره در شرايطي كه برنامه بازي

هاا  آنسبک بازي متفاوت داشته و رويكرد باازي باا هار ياک از     

 متفاوت است، از اهميت زيادي برخوردار است. 

موفقيت يا عدم موفقيت هر تيم يا سيستمي در توانايي و مهارت 

هاا و  اعضا آن سيستم است كه بايد باه بهتارين نحاو از تواناايي    

پتانسيل كليه اعضا براي موفقيت استفاده نماود. باراي اساتفاده    

ها را در سيستم قرار نهبهينه از پتانسيل سيستم بايد برترين گزي

. همچنااين بايااد تاايم پشااتيبان و دخيااره بااا توجااه بااه [1]داد 

ها تشكيل شاود.  گزينه ها از بهترينپتانسيل موجود و محدوديت

-انتخاب اشتباه و عدم استفاده از كل پتانسيل تيم ورزشاي ماي  

تواند منجر به از دست دادن قهرماني، اعتبار و محبوبيت شاده و  

مبالغ هنگفتي ضرر و زيان را به همراه داشاته باشاد    در مواردي،

در نتيجه توانايي انتخاب بازيكنان مناسب و داشتن تركيبي  .[0]

ذخيره براي حداكثر نگه داشتن كيفيت تايم از اهميات زياادي    

 برخوردار است. 

هاي معاصر نياز بيشتري باه انتخااب صاحيح بازيكناان و     ورزش

هااي  بايد تعداد زيادي از ويژگاي [. مربيان 3تشكيل تيم دارند ]

كمي و كيفي را در روند انتخاب بازيكنان اصلي و دخيره در نظر 

اي مواجه شوند. بگيرند و اين امر سبب شده كه با مساله پيچيده
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[ اما در زمينه 4هايي شده است ]براي انتخاب تيم اصلي فعاليت

از  تركيب تيم ذخيره بررسي منساجمي صاورت نگرفتاه اسات.    

گياري در اول دوره، باا احتماال و عادم     في به علت تصاميم طر

هااي  رو هستيم و براي رفع اين مشكل از مجموعاه قطعيت روبه

هاي صنعتي، سازي سيستم فازي كه ابزار قدرتمندي براي مدل

 كنيم. استفاده مي [5]باشد انساني، طبيعي و احتمالي مي

و در مساله انتخاب تركيب رزرو  شار  داده شاده   در ادامه ابتدا 

 ادامه نتايج حاصل از اين تحقيق ارايه شده است. 

 تعریف مساله .2

براي انتخاب تركيب ذخيره نياز به شناسايي و ارزيابي تركيب 

باشد. در ابتدا بايد هاي مورد نظر براي ذخيره مياصلي و گزينه

[ و با 6رزيابي شوند ]بندي فازي ابازيكنان با استفاده از رتبه

ها و استفاده از مدل رياضي طراحي امتيازدهي به هر يک از آن

شده، تركيب ذخيره را براي تيم مورد نظر انتخاب كرد تا 

 عملكرد تيم را در بهترين وضعيت ممكن قرار داد. 

بندي بازيكنان نياز به در نظر گرفتن تعداد زيادي از براي رتبه

باشد كه در روند انتخاب بازيكنان مي هاي كمي و كيفيويژگي

هاي فردي بازيكنان، آمار عملكرد، آمادگي شامل مهارت

جسماني، عوامل رواني و آسيب ديدگي و همچنين شرايط تيم 

 باشد. حريف مي

هاي مختلفي در تيم از جمله براي ارزيابي بازيكنان موقعيت

ه طور گردد. ببان، مدافع، مياني و حمله تعريف ميدروازه

بازيكن )بدون در نظر گرفتن  00متوسط هر تيم فوتبال 

 6نفر در تركيب اصلي و  12ها( در اختيار دارد كه باندروازه

 گيرند. نفر در تركيب ذخيره قرار مي

و معيار از جمله قدرت دريبل، سر  شاخص 11براي اين منظور 

 زني، پاس دادن، گل زني براي ارزيابي تعيين شده است. اين

ها با توجه به آمار عملكرد بازيكن، نظر مربي و همچنين شاخص

-دهي ميارزش[ 7]هاي ارگونوميكي فيزيكي و ذهني شاخص

 گردد. 

ها از اعداد فازي مثلثي استفاده شده براي بيان اين شاخص

شود از بازيكنان امتياز داده مياست و با توجه به آن به هر يک 

ها را از حالت فازي خارج ابي آنسپس با استفاده از روش مركزي

 [. 1كنيم ]و قابل استفاده در مدل رياضي مي

گردد از رابطه زير ارزش هر بازيكن به ازاي هر پست تعيين مي

و با توجه به نظر مربي و تاكتيكي كه در هر بازي ممكن است  

پيش رو بگيرد و همچنين و ضعيت تيم حريف وزن هر شاخص 

 كنيم. ميبراي هر پست را مشخص 

 
k
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كه در آن 
iLiE باشد و ارزش هر بازيكن در هر پست مي ,

),( iLkW  وزن هر مشخصه در هر پست و),( kiC  نيز

  باشد.امتياز هر مشخصه مي

 مدل ریاضی .3

دنباال  باه  مدل رياضاي باراي انتخااب تركياب رزرو بهيناه      در 

ماكسيمم كردن كيفيت تيم و به عباارتي حاداقل كاردن افات     

هاايي  كيفيت تيم در طول بازي هستيم. در اين مدل محدوديت

از قبيل حداقل و حداكثر تعداد بازيكناني كه در تركيب ذخياره  

توانند به كه مي توانند قرار گيرند، در دسترس بودن بازيكنانمي

يال ديگار در اختياار تايم     دليل مصدوميت يا محروميت ياا دال 

هاايي باراي خاالي نباودن هاي       نباشند و همچنين محادوديت 

پستي تا از خالي ماندن پستي در شرايط مصادوميت ياا تیييار    

 تاكتيک يا موارد ديگر جلوگيري شود، وجود دارد.  

 

 نتـایج .4

نتايج حاصل از امتياز دهي را در مدل رياضي طراحي شاده وارد  

بهترين تركيب ذخياره   CPLEXنرم افزار  كرده و با استفاده از

گيريم و به طور متوسط كيفيت تيم ممكن را از آن خروجي مي

-درصد ماي  02را با حداقل ميزان افت در طول بازي كه تقريبا 

باشد نگه داشتيم كه اين رقام در شارايط عاادي تايم باه طاور       

 درصد بود.  54متوسط 
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در نظر گرفتن وسیله نقلیه، هزینه مربوط به یابی هاب با توسعه مدل  مکان

 وسیله نقلیه و هزینه جریان 
 farid.momayyezi@gmail.com ،دانشگاه تربیت مدرس  مهندسی صنایع،دانشجوی دکتری  ،*فرید ممیزی
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ن در ای بطوریکه کنند،های توزیع ایفا میای در سیستمهای واسطهای هستند که نقش ایستگاهها تسهیالت ویژههاب چکیده:

 ،ها ارتباط برقرار می کنندباشند، از طریق هابارتباط داشته ها به جای اینکه مقصد و مبدأ به صورت مستقیم با هم سیستم

مقصد )بسته به نوع مسأله( موجب کاهش زمان، هزینه و یا -های مبدأبا تعیین مسیر و سازماندهی ترافیک بین ایستگاه هاهاب

ا کنند، بمحاسبه نمی تعداد وسیله نقلیه را های مربوطه موجود در ادبیاتهاب میانه و مدل هایمدل شوند.بهبود سایر عوامل می

ها ا به هابهها و نحوه تخصیص سایر گرهآنتعیین تعداد یابی هاب، مکانتوجه به اینکه شبکه هاب، یک شبکه حمل و نقل است و 

   باشد.تعداد وسیله تقلیه مورد استفاده در شبکه و هزینه مربوط به این وسیله نقلیه می تحت تاثیر

  .وسیله نقلیه، هزینه جریان یابی هاب،مکان کلمات کلیدی:

   مقدمه .1

ای های واسطهای هستند که نقش ایستگاهها تسهیالت ویژههاب

ها در این سیستم بطوریکه کنند،های توزیع ایفا میدر سيیسيتم  

ارتباط به جای اینکه مقصييد و مبدأ به صييورت مسييتقیم با هم  

ر ها بهاب، ها ارتباط برقرار می کنندداشته باشند، از طریق هاب

منظور بهبودهای اقتصيييادی تمرکز می جریان بین مقاصيييد به 

نمایند و به عنوان نقاط تجمیع، تقویت، انتقال و توزیع محسوب 

ها اولین بار در صنعت ارتباطات یابی هابمکانمی شوند. مسئله 

نقل که در آن چندین ایسيييتگاه فرسيييتنده و گیرنده  و حمل و

یابی هاب در های مکانکاربردهای مدلوجود داشت مطرح شد. 

حمل هوایی مواد یا حمل و نقل شييامل حمل هوایی مسييافران، 

بار، ارسال سریع )برای مثال سیستم تحویل یک شبه(، عملیات 

ا جریان ب باشد، تقاضا معموالًترانزیت سریع می پستی و سیستم

شود و این مسافران یا کاالهای بین جفتی از شهرها مشخص می

ی لیهوسایل نقای از قبیل هواپیما، ها بوسیله وسایل نقلیهجریان

شيود. تسهیالت هاب به عنوان  موتوری، قطارها و غیره حمل می

و نقل محسيييوب هيا یيا مراکز سيييازمان دهنده حمل   ترمینيال 

شيوند. مقیاس بزر  حمل و نقل انجا  شده ما را به متمرکز  می

 کند.کردن جریان تشویق می

 

 مرور ادبیات   .2

                                                           

فرید ممیزی*  

یيابی هاب در طول دو دهه ايیر  بيه مکيان   تحقیقيات راجع     

 است،یابی به يود ايتصيا  داده جایگاه مهمی در زمینه مکان

 های هاب در حملشبکهی فراوان از ی استفادهاین امر در نتیجه

ایده شيييبکه های مراکز  نقل و ارتباطات مدرن بوده اسيييت. و

مطرح شييد. سيي    ]3[ توسييگ گلدمن 9191فعالیت در سييال 

اولین مطالعه شبکه های مرکز واسطه را  9191اوکلی در سيال  

اولین  ]4[ در زمینيه شيييبکيه هوایی مطرح سييياييت. اگرچه   

 یابیمسيياله مکانفرمولبندی ریاضييی شيينايته شييده برای یک 

مرکز واسطه را توسگ مطالعه شبکه مسافران يطوط هواپیمایی 

هاب میانه  -Pارائه داد. فرمولبندی او به مسيياله تخصييیص تکی 

یابی هاب را ولی اولین نسييل از تحقیقات مکان .]2[ اشيياره دارد

دانسيييت کيه پیشيييرفت زیادی در تفهیم   ]9[ و ]5[ توانمی

ای با تمرکز های پایهی مدلتوسييعهای و های واسييطهسييیسييتم

ی ثابت تسيهیالت  ی جریان و هزینهکردن هزینهعمده بر کمینه

 .]9[نداایجاد کرده
 

 تعریف مسئله .3

، هزینه انتقال موجود در ادبیات یيابی هاب مکيان  هيای ميدل در 

α ( 0نوعاً با یک ضریب تخفیف  هابین هاب جریان ≤ α < 1 )

ها با غیر های هاببین گره و همچنین جریانیيابيد.   کياهش می 

  تعدادکه  یابدافزایش می 𝛿و  𝜒ها نیز با نوعی ضریب جریمه هاب
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توانيد بطور جيدی تحيت تاثیر مقدار انتخاب    و مکيان مراکز می 

های ميدل  سيييیياری از قرار گیرد. ب این پيارامترهيا  شيييده برای 

 هاجریان عبوری از یالرا مستقل از یب ایابی هاب این ضير مکان

های هياب میيانيه و مدل    هيای در واقع ميدل  .انيد در نظر گرفتيه 

سييازی را به طور صييحیم مدلهزینه مربوطه موجود در ادبیات 

ها در هيا هزینيه انتقال جریان بین هاب  کننيد. در این ميدل  نمی

شوند )حتی اگر میزان جریان ضيرب می  αفاکتور تخفیف ثابت 

ال جریان از غیرهاب کم باشييد(، و هیت تخفیفی برای هزینه انتق

بلکه در یک ضریب جریمه نیز شود ها در نظر گرفته نمیبه هاب

)حتی اگر میزان جریان زیاد باشيييد(. در این شيييود ضيييرب می

ها هزینه انتقال جریان مسيييتقل از مقدار جریان اسيييت. ميدل 

ه شييود، بلکبنابراین نه تنها هزینه شييبکه درسييت محاسييبه نمی

ها نیز به طرز صحیحی انجا  هابغیرها و تخصیص انتخاب هاب

گیرد. ما هزینه انتقال جریان از هر گره )هاب یا غیرهاب( به نمی

در گره دیگر )هياب یيا غیرهياب( را متناسيييب با میزان جریان    

 يواهیم گرفت، تا مدل متناسب با و اقعیت طراحی شود.  

 

 مدلسازی مسئله .4

با  انذکر شيييده دو نوع وسيييیله حمل جری برای رفع مشيييکل

گیریم. یکی از دو نوع در نظر می Hو  Gهييای مختلف ظرفیييت

باشد، برای حمل جریان وسيیله که دارای ظرفیت بیشييتری می 

، و وسيیله دیگر که دارای ظرفیت کمتری است برای  هاب-هاب

رود. هياب به کار می -غیرهياب و غیرهياب  -حميل جریيان هياب   

ر سييایل بین ههمچنین متغیرهایی برای تعیین تعداد این نوع و

شيود که فقگ مقادیر صحیحی ايتیار  ها تعریف میجفت از گره

کنند. در ضييمن سييه محدودیت جدید به مدل اضييافه شييده می

های اسييت. دلیل اضييافه شييدن این محدودیت ناقص بودن مدل

قبلی در مواردی اسييت که ماتری  مربوط به فواصييل و جریان  

ها و نقل جریان همچنین هزینه حمل ها متقارن اسييت.بین گره

های موجود در ادبیات عدد یک درنظر گرفته شده است در مدل

در مدل ارائه  ای در نظر گرفته نشييده است که مادر واقع هزینه

و هزینه یک بزرگتر از را عدد  ) (Crهاب -شده هزینه بین هاب

کمی بیشتر را  (Cp)غیرهاب  -و هاب (Cq)هاب -بین غیر هاب

 گیریم.  در نظر می هابین هابجریان هزینه از 

𝑀𝑖𝑛  ∑ ∑ 𝑑𝑖𝑘𝑃𝑖𝑘𝐺. 𝐶𝑝𝑘∈𝑁 +𝑖∈𝑁

∑ ∑ 𝑑𝑖𝑘𝑄𝑖𝑘𝐺. 𝐶𝑞𝑘∈𝑁 + ∑ ∑ 𝛼𝑑𝑘𝑙𝑅𝑘𝑙𝐻𝑘∈𝑁 𝐶𝑟 +𝑙∈𝑁𝑖∈𝑁

∑ 𝐹𝑘𝑍𝑘𝑘 + ∑ ∑ 𝑃𝑖𝑘𝐶𝑝𝑖𝑘𝑘∈𝑁 +𝑖∈𝑁𝑘∈𝑁

∑ ∑ 𝑄𝑖𝑘 . 𝐶𝑞𝑖𝑘𝑘∈𝑁 + ∑ ∑ 𝑅𝑘𝑙𝑘∈𝑁 𝐶𝑟𝑘𝑙𝑙∈𝑁𝑖∈𝑁   

 
Subject to:  
∑ 𝑍𝑖𝑘 = 1𝑘𝜖𝑁            ∀𝑖 ∈ 𝑁               

 

 

𝑍𝑖𝑘 ≤ 𝑍𝑘𝑘                   ∀𝑖, 𝑘 ∈ 𝑁 

∑ 𝑌𝑘𝑙
𝑖

𝑙∈𝑁 − ∑ 𝑌𝑙𝑘
𝑖 =𝑙∈𝑁 𝑂𝑖𝑍𝑖𝑘 − ∑ 𝑊𝑖𝑗𝑍𝑗𝑘     𝑗∈𝑁   

∀𝑖, 𝑘 ∈ 𝑁 

 𝑂𝑖𝑍𝑖𝑘 ≤ 𝑃𝑖𝑘𝐺               ∀ 𝑖, 𝑘 ∈ 𝑁                  

𝐷𝑖𝑍𝑖𝑘 ≤ 𝑄𝑖𝑘𝐺                ∀ 𝑖, 𝑘 ∈ 𝑁                  

 ∑ 𝑌𝑘𝑙
𝑖 ≤ 𝑅𝑘𝑙𝐻𝑖𝜖𝑁          ∀ 𝑖, 𝑘 ∈ 𝑁 

  𝑍𝑖𝑘 ∈ {0,1}                  ∀𝑖, 𝑘 ∈ 𝑁 

𝑌𝑘𝑙
𝑖 ≥ 0                             ∀𝑖, 𝑘, 𝑙 ∈ 𝑁 

 

 نتـایج .5

های جدید در مورد داده مدل ارئه شيييدهنتایج عددی مربوط به 

CAB 9119های آمریکا در سال های پروازها و فرودگاهکه داده 

 .در این قسمت آورده يواهد شداست 
 

 مـراجع .6
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بااستفاده از  HIVعددی مساله کنترل بهینه ی درمان بیماری عفونی حل 

 سری فوریه 

 m_alizadehjamal@yahoo.com علوم و تحقیقات تهران، آزاد واحد محمد علیزاده جمال، دانشجوی دکتری آموزش ریاضی، دانشگاه

   reza_noori99@yahoo.comتحصیل کارشناسی ارشد کنترللفارغ ا ،*سیدموسی الرضا نوری

 

های کنترلی درمان مربوط به یکی از مدل ، مساله کنترل بهینه غیر خطیسری فوریه با استفاده ازدر این مقاله  چکیده:

4CDهای سالم. در ابتدا با استفاده از سلولشودحل می  HIVآلودگی  T (T)4های آلوده، سلولCD T (I) بار ویروسی ،

(V)  و همچنین با در نظر گرفتن استفاده از یک نوع داروی مهارکننده آنزیم نسخه بردار معکوس به عنوان تابع کنترل، یک

گاه جواب مسأله کنترل بهینه مربوط به این مدل به منظور کمینه آن شود،ارائه می HIVمدل کنترلی برای درمان آلودگی

 .می گرددمحاسبه  سری های فوریهده از کردن هزینه درمان توسط دارو، از طریق استفا

 نظریه تقریب ، ، کنترل بهینهHIVسری های فوریه، آلودگی  کلمات کلیدی:

                                                           

 *ارائه دهنده

 مقدمه. 1

هاا  ایکننده مانند چندجملههای اخیر از توابع تقریبدر سال   

-حل مسائل گوناگون ریاضی و نیز سیساتم و توابع متعامد برای 

های دینامیکی استفاده شده اسا.. تواباع متعاماد دقا. قابال      

هاای دیناامیکی   ای در رابطه با مسائل گوناگون سیستممالحظه

 هاای فوریاه  سریهایی وجود دارند که در حل آنها از دارند. مثال

هاای  ایچند جملاه و  ]4[ های تیلور، سری]3[توابع والش  ،]1و2[

 استفاده شده اس.. ]5[بیشف چی

-که یکی از توابع تقریاب  سری های فوریهما نیز قصد داریم به کمک 

باشند به حل مسأله کنترل بهیناه مرباوط   کننده در نظریه تقریب می

 بپردازیم. HIVهای درمان بهینه آلودگی به یکی از مدل

 تابع تقریب .2

( ) تابعبرای یافتن تقریبی از       سری  توان ازمی،         

اولیه آن به صورت زیار  با تعدادی متناهی از جمالت تابع فوریه 

 استفاده کرد:

  ( )     ∑ {    ( )    
   

 ( )} 
       ( ) 

 

            ( )   .                                                       (1)       

 به شکل زیر می باشند:    و ( )  که در اینجا بردار 
                         

    
        

    ,                                       

    ( )      ( )    ( )     ( )    
 ( )      

 ( )        

:داریم و                                                                         

      ( )     (
    

 
)                                       

        
 ( )     (

    

 
)                                        

در  ( ) عناصار  معلاوم گردد.    باید بردار   در یک تقریب از 

 متعامد هستند. (L,0)بازه ی 

 ماتریس های عملگر. 3

  داریم:  ( ) گیری از بردار انتگرالبا     

    (2  )       ∫  ( )     ( )
 

 
                                   

(    )ماتریسی   که     .]6[اس.  (    ) 

( 2باا توجاه باه )   انتگرال بگیاریم   t( از صفر تا 1اگر از طرفین )

 داریم:

            ∫  (  )        ( )
 

 
    ( )       . 

                                    همچنین 

                 ̃        

ماتریس عملگر حاصلضرب بوده وبه شکل زیر تعریف مای   ̃ که 

 شود:
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 ارائه مدل.  4

گونه مولکولی زیار را در نظار   ، سه HIVدر مدل پایه آلودگی   

4CDهای سالمگیریم. سلولمی T  که باT دهیم، نمایش می

4CDهای آلودهسلول T  که باI دهایم و ویاروس   نمایش می

295

mailto:reza_noori99@yahoo.com


 
 

 2 

شود. حال مدل سه بعادی  نشان داده می V)بار ویروسی( که با 

هاای  را به کمک قواعد مربوط به تعبیار واکانش   HIVآلودگی 

، باه  (ODE)یفرانسیل معمولی زیستی با استفاده از معادالت د

   :]7[کنیم صورت زیر بیان می
    ̇           

  ̇        

 ̇        
-(، مقادیر زیر به دس. آمده8پس از تخمین پارامترهای مدل )

 اند :
7, 0.007, 0.00000042163, 0.0999,

0.2, 90.67

s d

c k

    

 

 مدل یک کنترلی آلودگی . 5

های توسط سلول ، جلوگیری از تولید ویروس این داروهانقش   

4CDآلوده T      اس.. واضح اس. کاه ایان دساته از داروهاا از

Iقاعده واکنش I V   بناابراین در  . کنناد  جلوگیری مای

1معادله متناظر با این قاعده، ضریب  u  را برایI   در معادلاه

0دهیم که سوم قرار می ( ) 1u t  . لذا مدلی یک کنترلی به

 :]7[شکل زیر ایجاد می شود
                    ̇           

                       ̇         

                      ̇    (   )                                                                                     

 . محاسبه تابع کنترل و کمینه کردن هزینه ی درمان6

 :]8[کنیم را به صورت زیر تعریف میومساله تابع هدف 

                  
0

21
( , , , ) [ ( ) ( )]

2

ft

t
J T I V u T t u t dt  

 
               s.t.    ̇           

                        ̇         

                       ̇    (   )        

  ( )  ( )  ( )       ( )                 
 ( )       ( )      ( )                            

110که در آن   سازی تابعباشد. هدف، بیشینهمیJ یعنی ،

یااا همااان   Tهااای لنفوساای.  سااازی تعااداد ساالول بیشااینه

4CD Tسازی هزینه درمان باا داروی مهارکنناده   ها و کمینه

 باشد. آنزیم نسخه بردار معکوس می

ضرایب فوریه تواباع تقریاب در نظار    بردار را  V و U،T   ،Iاگر 

 بگیریم، مساله به صورت زیر خواهد شد:

           (    )  
 

 
                                    

    s.t.                       ̃    
                        ̃                                               

                              ̃                                                          

 که

      

[
 
 
 
 
    
      

  
  

 
 

  
  

    
  

 
 

              ]
 
 
 
 

 . 

مساله فوق ، مساله برنامه ریزی غیر خطی جبری اس. که به 

 مجهولی تبدیل و حل میشود. -nمعادله،  -nدستگاه جبری 

 اس.. رسم شده    نمودار جواب ها برای 

 
میاانگین تاابع   جه. ثاب. کردن دز دارو باا اساتفاده از مقادار    

 خواهیم داش.:

 دز دارو بازه ی زمانی )روز(
022- 2  453/2  

022 - 022  433/2  

3222 - 022  004/2  

 نتایج .7

با توجه به کثرت سیستم های دینامیکی غیر خطای و نیااز باه    

کنترل آنها، روش به کار رفتاه در ایان مقالاه باه دلیال اینکاه       

جباری غیرخطای تبادیل    های اینگونه مسائل را به حل دستگاه

باشاد. در ایان مقالاه، مساأله     کند، روشی مؤثر و کارآمد مای می

های درمان توسط دارو در مدل یک کنترلی کمینه کردن هزینه

به کمک سری های فوریه حل شده و یک مقادار   HIVآلودگی 

متوسط برای مصرف دارو در طول دوره درماان پیشانهاد شاده    

از حل این مساأله نحاوه تاأثیر    اس.. نمودارهای به دس. آمده 

 دهد.دارو در طول مدت درمان را به خوبی نشان می
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طراحي مدل دو سطحي در مسائل ممانعت شبکه با ظرفيت تجهيزات و بودجه 

 ممانعت محدود

 تْشاى آصادداًطگبُ  غٌبیغ، داًطجَی دکتشی، *بتيي ثيويس

  msalari@um.ac.irهطْذغٌبیغ، داًطگبُ فشدٍسي   هٌْذسي گشٍُػضَ ّيأت ػلوي  هجيذ سبالسی،

هي ثبضذ. اص ایي سٍ، اخيشاً تَجِ ثِ ایي صیش سبخت  اهشٍصُ سبختبس جَاهغ ثِ ضذت ٍاثستِ ثِ صیش سبخت ّبی حيبتي آىده:يچک

یک سيستن خذهت سسبًي ثب تسْيالت حسبس هَسد لزا دس ایي هقبلِ،  ّب ٍ اسصیبثي دقيق آسيت پزیشی آًْب افضایص یبفتِ است.

دس ایي هذل، دس سغح ثبال هذافغ ثِ ػٌَاى ثشسسي قشاس گشفتِ ٍ یک هذل ثشًبهِ سیضی دٍ سغحي ثشای آى اسائِ گشدیذُ است. 

اص ثِ فؼبل سبصی تسْيالت خذهت سسبى ثب ّذف اسائِ ثيطتشیي خذهبت قجل ٍ ثؼذ اص حولِ ثپشداصد. عشاح سيستن سؼي داسد تب 

 ی هيعشفي دس سغح دٍم، هْبجن ثب ثْشُ گيشی اص ثَدجِ دس دستشس جْت تخشیت هشاکض، حوالت خَد سا ثِ گًَِ ای عشح سیض

ش سٍ سِکٌذ کِ ثبػث ثيطتشیي خسبست ثِ ضجکِ خذهت سسبى گشدد. ثِ هٌظَس حل هذل دٍ سغحي، اص یک سٍش دقيق ٍ 

 .اثتکبسی ثشای هسبئل ثب اثؼبد هختلف استفبدُ ضذُ است

 دفبع، حولِ، هذل دٍسغحي، هوبًؼت.:يديکلمبت کل

                                                           

*st_s_bayat@azad.ac.ir 

 مقدمه .1

 یّب ٍ اختالل دس ضجکِ يستیاص حوالت تشٍس يًبضاختالل 

غبحجبى  یثشا يذ اغلیک تْذیخذهت سسبى ّوَاسُ ثِ ػٌَاى 

هسبئل هوبًؼت ضجکِ دس  ب دٍلتْب هغشح ثَدُ استیضجکِ ٍ 

دستِ اٍل هسبئل  :ضًَذ ين هيثِ دٍ دستِ تقس يکلحبلت 

ي یثبضٌذ. دس ا يه يبتيحي يتبه یش ّبيهس هشثَط ثِهوبًؼت 

ف هوبًؼت دس خغَط يي ثبس ثِ تَغياٍل یثشا Wollmerساستب 

ي هذل، یّذف ا. پشداخت یٌِ سبصيثْ ی ي ثػَست هسئلِيتبه

ق حزف یالت، اص عشيي تسْيبى ثیٌِ جشيطيٌِ کشدى ثيکو

 ّستٌذ يهسبئل دستِ دٍم .]1[ثبضذ يبلْب هیاص  يتؼذاد هطخػ

اجضای حسبس ضجکِ ّبی خذهت سسبى، کِ دس آًْب اثش فقذاى 

ٍ  Church ضَد. هيثشسسي ػولکشد کل ضجکِ  یثش سٍ

الت سا ثب ّذف يٌِ حولِ ثِ تسْهيصي هقبلِ دس ياٍل ]2[ّوکبساى

 دس ضجکِ، اسائِ دادًذ. يص خشاثیافضا

ای اص تسْيالت خذهت سسبى تَسظ  هغبلؼِ ضجکِدس ایي 

 ضَد. هيای خبظ عشاحي  عشاح ضجکِ ثب تَجِ ثِ ثَدجِ

ضَد تب حذ اهکبى ػَاهل آسيت  هيي ٌّگبم عشاحي ضجکِ سؼ

سسبى ثِ ضجکِ هذ ًظش قشاسگيشد تب ثتَاى جْت هقبثلِ ثب آى 

پيص اص آسيت، ساّکبسی آگبّبًِ اسائِ داد. ایي اهش هستلضم 

ثبضذ کِ دس سغح اٍل  هي هذلي دٍ سغحي دس عشاحي ضجکِ

آى عشاح اقذام ثِ ثشپبیي ضجکِ ًوبیذ ٍ دس سغح دٍم، پس اص 

 لِ کٌذ.ایجبد، هْبجن حو

 بن مسئلهيب .2

: ia i  iیهطتش یتقبضب ضاىهي  I  
: j j  یثَدجِ دس دستشس جْت فؼبل سبص  J  
: L هجوَػِ  یکل ثَدجِ دس دستشس جْت فؼبل سبص 

 الت خذهت سسبىياص تسْ یا

: jc j jل يت تسْيظشف  J  
: j j                        تیثَدجِ دس دستشس جْت تخش  J  
: S کل ثَدجِ هَسد ًيبص جْت تخشیت هجوَػِ ای اص  

 تسْيالت خذهت سسبى

: ijd iٍj  ,i ي ًقبطيفبغلِ ث  I j J    
: itf   i هجوَػِ تسْيالتي کِ فبغلِ آًْب تب تقبضبی 

ًقغِ تب  jکَچکتش یب هسبٍی است ثب فبغلِ تسْيل 

 .ثبضذ هي iتقبضبی 
   {    |    }it it ijf t J d d    ,  ,   i I j J t J     

 :
j

x
 

 1، دس هشحلِ عشاحي فؼبل ضَد  jچٌبًچِ تسْيل 

 .غفشٌػَست یش ايٍ دس غ
' : jx

 
، ت ضَدیپس اص ٍقَع حولِ تخش jل يچٌبًچِ تسْ

 .غفشٌػَست یش ايٍ دس غ 1

: iju قجل اص ٍقَع حولِ ثِ  i یتقبضب ًقغِ چٌبًچِ 

ٌػَست یش ايدس غ ٍ 1، ذا کٌذيع پيتخػ jل يتسْ

 .غفش
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: imu قجل اص ٍقَع حولِ ثِ  i یتقبضب ًقغِ چٌبًچِ 

ش يٍ دس غ 1، ذا کٌذيع پيل سصسٍ تخػيسْ

 .ٌػَست غفشیا
 

': iju ثؼذ اص ٍقَع حولِ ثِ  i یتقبضبًقغِ  چٌبًچِ  

ٌػَست یش ايٍ دس غ 1، ذا کٌذيع پيتخػ jل يتسْ

 .غفش
': imu ثؼذ اص ٍقَع حولِ ثِ تسْيل  iچٌبًچِ تقبضبی  

 .ٍ دس غيش ایٌػَست غفش 1سصسٍتخػيع پيذا کٌذ، 

 :ثبضذ هيش ِیهسئلِ ثِ غَست ص يهذل دٍ سغح
(1)         'i ij ij i iw

i I j J i I
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S.T 

(2) 
j j

j J
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u u i I
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it j
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(7)  ,  ,    0,1          ,  ,   ij j iwu x u i I j J w J     
, , :j ij iw Where x   u   u solved 

(8) 
' '      'i ij ij i iw
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(13)  '' 1                   , ij ij ju u x i I j J     
(14)  '' * 1         , ij ij ju u x i I j J     
(15) ' '          ,ij j ju x x i I j J     
(16)  ' ' ',  ,    0,1           ,  ,   ij j iwu x u i I j J w J    

 

داسد  يهذل است کِ سؼ سغح یکبًگش تبثغ ّذف يث (1)ساثغِ 

ٌِ کٌذ ٍ يي کٌٌذُ سا کويهبى ًقبط تقبضب ٍ تبيهٌِ حول یّض

اص تْبجن ّب سا ثِ حذاقل ثشسبًذ.  يٌِ خسبسات ًبضيطيث

فؼبل  کل ثَدجِ دس دستشس جْتًطبى دٌّذُ  (2) تیهحذٍد

ي کٌٌذُ ويتض (3) تیثبضذ. هحذٍد يه التيتسْ یسبص

ثبضذ؛ قبثل رکش  هيى ي کٌٌذگبيهِ تقبضبّب ثِ تبيع کليتخػ

ضَد. چٌبًچِ  يهي هيي کٌٌذُ تبهيک تبیاست کِ ّش تقبضب ثب 

ِ تقبضبّب سا يکل یيپبسخگَ یيضات فؼبل ضذُ تَاًبيت تجْيظشف

ي هيبسصسٍ ت يًذاضتِ ثبضٌذ، تقبضب تَسظ هشکض خذهت سسبً

ثػَست هطتشک ضبهي  (6)ٍ (5)ی تْبیهحذٍدگشدد.  هي

 س هيالت دس دستشيي تسْیتش کیع تقبضب ثِ ًضديتخػ

تبثغ ّذف سغح دٍم هذل است ٍ دس ٍاقغ  (8) هؼبدلِثبضٌذ. 

کل کٌٌذُ بىيث (9) تیهحذٍدکٌذ.  هيف يّذف هْبجن سا تَغ

  تسْيالت هي ثبضذ.ثَدجِ دس دستشس جْت تخشیت 

 روش حل .3

آى  یگزاسیِ ٍ جبيک جَاة اٍلیثب سبخت دس هذل هَسد هغبلؼِ 

، ثِ حل سغح اٍل ٍ Cplexيت اٍل هذل ٍ فشاخَاًیدس هحذٍد

 ييثِ تجغ آى سغح دٍم پشداختِ ضذُ است. ّوچٌ

SAیاثتکبس یّب تنیالگَساص
2 ،3

VNS ،LS
حل هذل استفبدُ یثشا 4

 ضذُ است.

 نتبیجل يتحل .4

ي یل دس ايهختلف دخ یي هغبلؼِ ثب تَجِ ثِ پبساهتشّبیدس ا

ش ثِ یي هقبدیتب ثْتشل پبساهتش اًجبم ضذُ يتن ّب، تحلیالگَس

 ثبحبغل اص حل  جیًتب . ّوچٌييپبساهتشّب ًسجت دادُ ضَد

 یّب تنیٍ الگَس سبػت 5تب سقف هذت صهبى ضوبسش کبهل 

هجٌب  ثب .ضذُ است هحبسجِ دادُ هتفبٍت 33 یثِ سٍ ،یاثتکبس

ّبی ثذست آهذُ اص ضوبسش کبهل، سؼي ضذُ قشاسدادى جَاة

ّبی حبغل اص الگَسیتن ّب، سٌجيذُ يضاى اًحشاف پبسخب هاست ت

 ,VNSّبی  دستيبثي ثِ جَاة دس الگَسیتنهتَسظ صهبى  ضَد.

SA, LS  ضاى هيثبًيِ ٍ 133، 88، 63ثِ تشتيت ثشاثش است ثب

 % 2ٍ، -3.7%ًسجت ثِ ضوبسش کبهل ثِ تشتيت  جَاثْب اًحشاف

 هي ثبضذ. -%3.85

 جی. نتـب 5

قذست الگَسیتن دس هسبئل ثب سبیض ثضسگ ثيطتش است چرشا کرِ   

اثؼبد ثرضسگ هسرئلِ صهربى صیربدی ترب      دس ضوبسش کبهل ثشای 

جَاثْربی ثذسرت    ّوچٌريي . ضرَد ف هيسسيذى ثِ جَاة غش

، ًسرجت ثرِ ضروبسش کبهرل     VNS  ٍLSّبی الگَسیتن آهذُ اص

 بى الگرَسیتن  هير اصکيفيت ثربالتشی ثشخَسداسًرذ کرِ دس ایري     

VNS ثبضذ.  هياٍلَیت اٍل سا داسا 

 . مـراجع 6
[1] Wollmer R.D., “Removing arcs from a network”. Operations 

Research, vol. 12, pp. 434–449,1464 

[2] Church R.L., Scaparra M.P., Middleton R.S. “Identifying 

critical infrastructure: the median and covering facility 
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Load Planning and Service Network Design for Less-

than-Truckload Carriers  
Hamid Farvaresh**, Assistant Professor of Industrial Engineering, University of Kurdistan, farvaresh@uok.ac.ir 

Mohammad Rahimi*, MSc Student of Industrial Engineering, University of Kurdistan, mohamadrahimi3713@gmail.com  

Abstract: A common problem faced by carriers in Less-Than-Truckload transportation is the design of their 

service network. Given a set of demands to be transported to a set of terminals, a carrier wants to design service 

routes for his trucks as efficiently as possible. The profitability of the designed service routs depends on the 

paths chosen to move the freight (line-haul), the back-haul and truck repositioning decisions. A mixed integer 

path-based formulation is presented to jointly solve the truck scheduling, load planning, and truck repositioning 

problems in carrier’s operational time-space network. The efficacy of the proposed model is evaluated by a set of 

test problems solved by solver CPLEX. The solved problems show a significant cost saving resulted from 

effective freight consolidation, optimal truck schedule and load plans. 

Keywords: Service Network Design, Less-than-Truckload Transportation, Load Planning.  

1.  INTRODUCTION 

From an operational point of view, trucking services are 

classified as truckload (TL) and less-than-truckload 

(LTL). TL trucking offers a typical example of door-to-

door transportation, where a truck is assigned to each 

customer. Unlike truckload operations, in LTL trucking, 

several customers are served simultaneously by using the 

same truck. An LTL network consists of two types of 

terminals; end-of-line terminals that is an origin or 

destination of freights, and break-bulks terminals (hubs) in 

which the unloading, sorting, consolidating and reloading 

of the freight from one truck to another can be done there. 

For large national networks, direct end-of-line to end-of-

line movements are rare and even can be ignored. Thus, 

the set of load planning links can be viewed as all links 

that begin or end at a break-bulk point. The LTL load plan 

design problem is introduced by Powell and Sheffi [1] and 

Delorme and Roy [2]. Based on these models, several 

improvements various algorithms have been presented. 

Hejazi [3] proposed a node-arc based formulation for 

routing and scheduling decisions of LTL carriers. The 

term “service network design” has been coined for 

transportation network design problems that seek to 

optimize schedules and routes subject to resource and 

level of service constraints [4, 5]. This paper presents an 

effective path-based formulation for designing LTL 

freight networks where all operational decisions in the 

time-space network are made simultaneously. 

2.  PROBLEM DEFINITION AND MODEL 

In road freight transportation, goods are transported by 

trucks from origins to destinations. Freight is unloaded in 

destination and trucks go back to the origin node by the 

same return route or another route. The remarkable point 

is where an origin does not have enough freight and due to 

the commitments to freight delivery, the truck may be 

forced to start his trip with a less-than-truckload. Another 

issue is the return and reintegration of trucks in the origin 

terminal. In both TL and LTL, due to lack of freight in 

destination node, it is possible that truck go back empty to 

the origin. This problem along with less-than-truckload 

trips, lead to a lower efficiency and high overhead 

operating costs for carriers. In other words, carriers in 

LTL freight transport and back-haul empty trip pay 

significant costs. 

In this study, there is a set of demands which must be 

transported from their origin to destination terminals in a 

certain due date. It is also assumed that the carrier 

company has one type truck with a certain capacity. As 

noted earlier, demands may be less than full truckload and 

trucks may start their trips carrying freight under capacity. 

We use a time-space network to represent the freight 

flows in both space and time. Time-Space network is an 

effective modeling framework for scheduling and routing 

problems. Notations and symbols are as follows: 

Sets and indices:   is the set of all terminals (end-of-line 

and break-bulk terminals) and set     is the set of all 

break-bulk terminals. The time horizon is shown by      . 
we use      and         as terminal and time indices, 

respectively. Accordingly,        represents nodes in the 

time-space network, showing terminal s in time period t; 

        represents links between pair of nodes in time-

space network. There are two types of links: (1) moving 

links between to different terminals, and (2) waiting links 

from a terminal in a period to the same terminal in next 

period. Sets    and    are routing and waiting links, 

respectively.   
  is the set of all links leading to node   

and   
  is the set of all links leaving node   in time-space 

network, respectively. The sets of origin and destination 

nodes are also shown by  , and  , respectively. The set of 

paths available for each O-D pair is shown by     
    

     
       

  , and finally, path      is a set of all 

links on path   in time-space network,. 

Parameters: Demand between each O-D pair in the time-

space network is shown by      ;     and    are routing 

cost of full loaded truck and empty trucks, respectively. 

    is the truck waiting cost over waiting link     ; 

    is truck capacity;     and    show handling unit 

cost and holding unit cost for one time period of freight in 

break-baulk    . Finally,        shows number of 

empty trucks on terminal n. 

Decision variables:     and     are integer variables 

indicating full and empty trucks on link     , 
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respectively.   
  is the flow of freight on link   destined to 

terminal    . Finally,    is a binary variable which 

takes value 1, if path       is selected for all shipments 

between O-D pair   , and 0 otherwise. 

The proposed mathematical model is as follows: 

      ∑       
    

 ∑       

    

 ∑              

    

 ∑ ∑ ∑   

 

  
 

       
   

  ∑ ∑ ∑   

 

  
 

       

                                    

s.t: 

       ∑          

    
 

 ∑            

    
 

                               

∑   
 

    
 

  ∑   
 

    
 

 

{
 
 

 
                            
                              

∑     

 

                  
                  

∑  
 

 

                                                                                    

  
     ∑ ∑              

    

                                            

∑    

   

                                                                               

                                                                             

  
                                                                                     

                                                                               

Equation (1) shows the objective function of model. 

According to this equation, the objective of the model is 

to minimize the total operational cost of routing and 

handling costs. Constraint (2) is truck conservation on 

each node in the time-space network. Constraints (3) are 

freight flow conservation equations in each node of time-

space network. Constraints (4) imply that flow of all 

shipments over a link is less than or equal to the total 

truck capacity on that link. Constraints (5) state that 

freight flow over a link is possible if the link belongs to at 

least one selected path. Constraint (6) ensures that at least 

one path is selected for each O-D pair. Constraints (7)-(9) 

are decision variables conditions. 

3.  THE COMPUTATIONAL RESULTS 

In order to evaluate the validity of the proposed model, a 

set of experimental test problems were devised. Solver 

CPLEX 12.5 was used to solve the model. Here we show 

the partial results of the conducted experiments due to 

space limits. As an example, consider a physical network 

of Figure 1 with 5 terminals (all of them are break-bulk 

terminals). Numbers on links show travel time in terms of 

working days. Set of demands with their origin, 

destination and freight volume is shown in Table 1. Here, 

for simplicity, due date of deliveries is day 3 for all 

demands. 

 

Figure 1: physical network             Table 1: set of demands and due dates  

The optimal solution of the problem in time-space 

network is given in Figure 2 (truck layer) and Figure 3 

(freight layer). 

 
Figure 2: The truck layer of optimal solution in time-space network 

 
Figure 3: The freight layer of optimal solution in time-space network 

Furthermore, two other test problems with different 

number of nodes and O-D pairs were solved. Partial 

results for all instances were presented in Table 2. 

Table 2: The experiments 

Instance 
# of 

terminals 

# of break-

bulk terminals 

# of O-D 

pairs 

CPU 

Time (s) 

Objective 

function  

1 5 5 5 1.518 172 

2 10 3 10 16.15 405 

3 10 3 15 30.28 558.5 
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ریزی آرمانی و فرایند بندی سرمایه بابکارگیری برنامهمدل چند هدفه بودجه

 تحلیل سلسله مراتبی فازی
 etemadi.sepideh@yahoo.com ،فردوسی مشهد، دانشگاه دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ،* سپیده اعتمادی

  hamidreza.koosha@gmail.com ،عضو هیأت علمی گروه مهندسی صنایع، دانشگاه فردوسی مشهد، حمیدرضاکوشا

های بزرگ است که اهداف اساسی سازمان را منعکس یکی از مسائل کلیدی در امور مالی شرکت بندی سرمایهمسأله بودجه چکیده:

باشد که قرض دادن و قرض کردن و می Weingartnerبندی سرمایه، مدل افق زمانی های بکار رفته برای بودجهیکی از مدل کند.می

 )افق( دوره مشخصیانتهای سازی جریان نقد انباشته شده در بیشینه گیرد و هدف آنها در نظر میهای بهره متفاوتی را برای آننرخ

-وساز های ساختبندی سرمایه شرکتای که منطبق با بودجهرا به صورت آرمانی به گونه Weingartnerدر این مقاله مدل . باشدمی

مدلسازی نمودیم و فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی را برای تعیین وزن اهداف بکار گرفتیم و مدل را با نه سری داده با   باشد،

CPLEX .حل کرده و با تغییر مقادیر پارامترها تحلیل حساسیت نمودیم 

 سازوریزی آرمانی، صنعت ساختبرنامه ،Weingartnerبندی سرمایه، مدل افق زمانی بودجه :کلمات کلیدی

  مقدمه .1

های در ، تخصیص منابع مالی میان پروژهبندی سرمایهمسأله بودجه

  .[1]باشدگذاری میسازی بازده سرمایهدسترس با هدف بیشینه

Lorie  و   Savageها در . آن[2]اولین بار این مسأله را مطرح نمودند

های بهره های قرض دادن و قرض کردن و نرخمدل خود فعالیت

ریزی ریاضی برنامه مدل Weingartnerمتفاوت را در نظر نگرفتند. 

بندی سرمایه را با در نظر گرفتن شرط افق زمانی ارائه مسأله بودجه

های قرض دادن و قرض کردن و وی در مدل خود فعالیت .[3]کرد

 متفاوتی را  برای هر کدام در نظر گرفت. های بهرهنرخ
گیری چند معیاره، های تصمیمدر میان بسیاری از متدولوژی 

-باشد. برنامهریزی آرمانی مشهورترین و پرکاربردترین روش میبرنامه

-سازد که بهگیرنده را قادر میریزی آرمانی تکنیکی است که تصمیم

و همکاران  Badri .طور همزمان به سمت چندین هدف حرکت کند

یک جامع برای  یا ریزی آرمانی صفریک مدل برنامه 1002در سال 

   [4].دانتخاب پروژه در یک موسسه خدمات درمانی ارائه نمودن

D.Y. Chang ای را برای فرایند تحلیل سلسله روش تحلیل توسعه

 1021در سالTang  و C.T. Chang .[5]نمودمراتبی فازی ارائه 

آرمانی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی را برای  ریزیبرنامه

. [6]بندی سرمایه یک شرکت کوچک اجاره ماشین بکار گرفتندبودجه

های قرض کردن و قرض دادن و نرخ بهره تمام این تحقیقات فعالیت

 متفاوت برای هر یک را در نظر نگرفتند.

و فقر  هایی از ناکارآمدیبندی ضعیف و نارکارآمد نشانهبودجه 

. سطح ورشکستگی در صنعت [7]وساز استعمیق صنعت ساخت

تواند با وساز نسبت به سایر صنایع باالست و این شکست میساخت

. در این مقاله مدل افق [8]مدیریت صحیح جریان نقد کاهش یابد

سازی جریان نقد انباشته شده در را که بیشینه Weingartner زمانی

های قرض و فعالیت دهدمیرا هدف قرار  )افق( انتهای دوره مشخصی

های بهره متفاوتی را برای هر کدام در نظر و نرخ کردنو قرض  دادن

مدلسازی نموده  وسازبرای صنعت ساخترا به صورت آرمانی گیرد می

و از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی برای تعیین اولویت اهداف 

 شود.استفاده نمودیم. در ادامه مدل و نتایج بدست آمده، بیان می

 سازیمدل .2

 :پارامترها  .2.1

N: ریزی )انتهای دوره ساخت(افق، انتهای دوره برنامه 

 k:  رسند.میی که در آن واحدهای پروژه به فروش یهادورهتعداد 

  n: ها بدون در نظر های نقدی تمام پروژهای که باید جمع جریاندوره

 گرفتن ارزش زمانی پول تا آن دوره مثبت باشد.

 : نرخ بهره قرض دادن و نرخ بهره جریان نقد حاصل از فروش  

 : نرخ بهره قرض گرفتن از منبع مالی بانک  

  j: قیمت فروش یک متر از پروژه    

 nدر دوره  jفروش یک متر از پروژه : قیمت پیش   

 nدر دوره  jهزینه ثابت پروژه    : 

 nدر دوره  jالزم برای پروژه  i : میزان مصالح و تجهیزات    

  jبرای پروژه  i: هزینه  واحد مصالح و تجهیزات    

  j حداکثر متراژ مجاز زیر بنای پروژه :  

 nگذاران در دوره بودجه سرمایهسقف  :  
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 nحداکثر تأمین مالی مجاز از طریق بانک در دوره  :   
 ( از آرمان تعیین شده 1جریمه انحراف معادله )   :

از آرمان تعیین شده  n انحراف محدودیت بودجه دورهجریمه   : 

 ( از آرمان تعیین شده 5جریمه انحراف محدودیت )   :

G : (1راست )آرمان( معادله )مقدار سمت 

  :متغیرها .1.1

  j متغیر صفر یا یک انتخاب پروژه :  

  jمتغیر تصمیم انتخاب متراژ زیربنای پروژه   :  

 n+1تا زمان  nمیزان قرض داده شده از زمان  :   

 n+1تا زمان  nمیزان قرض شده از بانک از زمان  :   

 nدر زمان   jفروش پروژه پیشطریق میزان تأمین مالی از  :     

:  
  ( از آرمان تعیین شده1انحراف منفی معادله )متغیر   

:  
 ( از آرمان تعیین شده 1متغیر انحراف مثبت معادله )  

:  
 از آرمان تعیین شده  n انحراف منفی محدودیت بودجه دوره  

 :  
 شدهاز آرمان تعیین  n انحراف مثبت محدودیت بودجه دوره 

 :  
 تعیین شده رمان( از آ5متغیر انحراف منفی محدودیت ) 

:  
 ( از آرمان تعیین شده 5متغیر انحراف مثبت محدودیت )  

 مدل .2.1
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 باشد.تعیین شده، می هایآرمانسازی مجموع انحرافات از کمینه( 2) 

( 4) و (2باشد.)می N محدودیت جریان نقد انباشته شده در زمان  (1)

محدودیت مثبت بودن  (5) باشد.گذاران میمحدودیت بودجه سرمایه

-می  ها تا زمان های نقد ورودی و خروجی تمام پروژهجریان مجموع

فروش و متراژ به فروش مجموع متراژ پیشکند که بیان می (6) باشد.

مین محدودیت تأ( 7) پروژه بیشتر نیست. رفته، از متراژ موجود هر

فروش و ( محدودیت حداکثر میزان پیش8) باشد.بانک میمالی از 

محدودیت حداکثر متراژ زیربنای  (9) باشد.دوره میفروش مجاز در هر 

 باشند. ها میمحدودیت نوع متغیر (24)-(20) باشد.مجاز هر پروژه می

 نتایج .3

( باالترین 1)تحلیل سلسله مراتبی فازی، معادلهبکارگیری فرایند با

اولویت  2دجه دوره صفر اولویت بعدی و دروه اولویت و محدودیت بو

مدل را باشد. ترین اولویت را دارا میپایین( 5ودیت )بعد و نهایتا محد

بصورت دقیق با  پروژه(  25،10، 20دوره و 9،20، 8) با نه سری داده

CPLEX  حل نمودیم و با تغییر پارامترها تحلیل حساسیت کرده و با

( 1) قرار دادن مقادیر پارامترها و متغیرها در شکل غیرآرمانی معادله

جریان  در هر مورد مقدار   ،    ،    ،    افزایشدریافتیم که با 

در هر      ،   ،   افزایش و با افزایش   Nنقد انباشته شده در زمان

یابد. زمان کاهش می  Nجریان نقد انباشته شده در زمان مقدارمورد 

 باشد.بسیار کم در حدود چند ثانیه می CPLEX حل مدل توسط
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Abstract: This paper considers linear fractional programming problems (LFP) where random fuzzy vari-
ables are contained in objective functions and constraints. A decision making model optimizing possibilistic
value at risk (pVaR) is proposed by incorporating the concept of value at risk (VaR) into possibility theory.
It is shown that the original LFPs involving random fuzzy variables can be transformed into deterministic
problems by using (pVaR).
Keywords: Linear Fractional Programming, Fuzzy Random Variable, Possibility and Necessity Theory,
Value at Risk, Trade −off Method.

1 INTRODUCTION

In this paper, we focus on linear fractional pro-
gramming (LFP) [1]. It is assumed that uncertain
parameters or coefficients involved in LFP, can be
expressed as random fuzzy variables [2]. Especially,
we concentrate the case where the uncertain pa-
rameters involved in problems are assumed to be
estimated by Gaussian random variables with fuzzy
mean. However, we present a model in which the
original LFP can be transformed into an exactly-
solvable deterministic FLP, by using the ideas of
possibility theory [2] and value at risk (VaR) crite-
rion [3] together with techniques of stochastic pro-
gramming and possibilistic programming. Finally,
using the satisficing trade− off method [3], we con-
sider an interactive algorithm in order to obtain a
satisficing solution for the DM.

2 PROBLEM FORMULATION

According to the definition of fuzzy random vari-
ables by Wang and Zhang [2] we have the following
(LFP) problem:

Minimize P (x) =
˜̄Cx
˜̄Dx

s.t. ˜̄Aix ≤ ˜̄Bi, i ∈ T ≜ {1, 2, ..., r}
aix ≤ bi, i ∈ {r + 1, r + 2, ...,m}
x ≥ 0

(1)

In this formulation, x is an n dimensional deci-

sion variable column vector. ˜̄C and ˜̄D are random
variable vector which have multivariate Gaussian
random distribution. By the variable transforma-
tion method by Charnes and Cooper (??) can be
transformed into the following linear programming
problem [4]:

Minimize Z(y) = ˜̄Cy

s.t. ˜̄Aiy ≤ ˜̄Bit, i ∈ T ≜ 1, 2, ..., r
aiy ≤ bit, i ∈ {r + 1, r + 2, ...,m}
˜̄Dy ≤ 1, ˜̄Dy ≥ 1, y ≥ 0, t ≥ 0

(2)

In this paper, we assume that the mean of ˜̄Cj and
˜̄Dj for j = 1, 2, .., n are represented with an L-L

fuzzy number M̃C
j and M̃D

j characterized by the
membership function:

µC
M̃j

(τ) =


L(

mC
j −τ

αC
j

) if τ ≤ mC
j

L(
τ−mC

j

βC
j

) if τ > mC
j

µD
M̃j

(τ) =


L(

mD
j −τ

αD
j

) if τ ≤ mD
j

L(
τ−mD

j

βD
j

) if τ > mD
j

The membership function of ˜̄C and ˜̄D are given as:

µ ˜̄C
(γ̄C) =sup

sC

{
min

j=1,...,n
µM̃C

j
(sCj )

∣∣γ̄C ∼ N(sC , V C)
}

µ ˜̄D
(γ̄D) =sup

sD

{
min

j=1,...,n
µM̃D

j
(sDj )

∣∣γ̄D ∼ N(sD, V D)
}

Where V C and V D are variance covariance matrix.
similarly the membership function of ˜̄A is given as:

µ ˜̄Ai(γ̄
A
i ) =sup

sAi

{
min

j=1,...,n
µM̃C

ij
(sAij)

∣∣γ̄A
i ∼ N(sA, V A)

}
The membership function of ˜̄Bi is expressed as:

µ ˜̄Bi(γ̄
B
i ) =sup

sBi

{
µM̃B

i
(sBi )

∣∣γ̄B
i ∼ N(sB, (σB

i )2)
}
.

3 DECISION MAKING MODEL (pVaR)

Through the Zadehs extension principle, the mem-

bership function of ˜̄Aiy is given as:

µ ˜̄Aiy
(ūA

i ) =sup
sAi

{
min

j=1,...,n
µM̃A

ij
(sAij)

∣∣
∗Corresponding Author

1
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ūA
i ∼ N(

n∑
j=1

sAijyj ,y
tV Ay)

}
.

Also, the membership function of random fuzzy

variable corresponding to ˜̄Bit is given as:

µ ˜̄Bit
(ūB

i ) =sup
sBi

{
µM̃B

i
(sBi )

∣∣ūB
i ∼ N(sBi t, (σ

B
i )2t2)

}
.

We consider the following concept of possibilistic
chance constraint:

Pos
{
Prob{ ˜̄Aiy − ˜̄Bit ≤ 0} ≥ θ̂csti

}
≥ ĥcst

i

Nes
{
Prob{ ˜̄Aiy − ˜̄Bit ≤ 0} ≥ θ̂csti

}
≥ ĥcst

i

The parameters θ̂csti and ĥcst
i are a permissible

probability level and a permissible possibility or ne-
cessity level that are given by a DM, respectively.

For simplicity, we define P̃ cst
i (y, t) = Prob{ ˜̄Aiy −

˜̄Bit ≤ 0
}
Then, by Zadehs extension principle, the

membership function of P̃ cst
i (y, t) can be defined

by:
µP̃ cst

i (y,t)(p
cst
i ) = sup

ūA
i ,ūB

i

min
{
µ ˜̄Aix

(ūA
i ), µ ˜̄Bi

(ūA
i )

∣∣
pcsti = Prob

{
ω|ūA

i (ω)−γ̄B
i (ω) ≤ 0

}}
Hence, we have

Pos
{
Prob{ ˜̄Aiy − ˜̄Bit ≤ 0} ≥ θ̂csti

}
=

sup
P̃ cst

i ≥θ̂cst
i

{
µP̃ cst

i (x)(p
cst
i )

}
,

Nes
{
Prob{ ˜̄Aiy − ˜̄Bit ≤ 0} ≥ θ̂csti

}
=

inf
P̃ cst

i ≥θ̂cst
i

{
1− µP̃ cst

i (x)(p
cst
i )

}
.

Similarly, for third constraint and objective func-
tion in (??) we have the same condition. conse-
quently (??) is transformed into the following prob-
lem[5]:

Minimize
n∑

j=1

{
mC

j − L∗(ĥobj)αC
j

}
yj+

Φ−1(θ̂obj)
√
ytV Cy

Minimize
n∑

j=1

{
mC

j + L∗(1− ĥobj)αC
j

}
yj+

Φ−1(θ̂obj)
√
ytV Cy

s.t.

{
n∑

j=1

{
mA

ij − L∗(ĥcst
i )αA

ij

}
yj +Φ−1(θ̂csti )√

ytV A
i y + (σBi)2t2 ≤

{
mB

i − L∗(ĥcst
i )βB

i

}
t, i ∈ T cst

Pos

}
{

n∑
j=1

{
mA

ij + L∗(1− ĥcst
i )βA

ij

}
yj +Φ−1(θ̂csti )√

ytV A
i y + (σBi)2t2 ≤

{
mB

i + L∗(1− ĥcst
i )αB

i

}
t,

i ∈ T cst
Nes

}
; aiy ≤ bit, i = r + 1, r + 2, ...,m{

n∑
j=1

{
mD

j + L∗(ĥcst)βD
j

}
yj +Φ−1(1− θ̂cst)√

ytV Dy ≥ 1

}{
n∑

j=1

{
mD

j − L∗(1− ĥcst)αD
j

}
yj +Φ−1(1− θ̂cst)√

ytV Dy ≥ 1

}{
n∑

j=1

{
mD

j − L∗(ĥcst)αD
j

}
yj +Φ−1(θ̂cst)√

ytV Dy ≤ 1

}

{
n∑

j=1

{
mD

j + L∗(1− ĥcst)βD
j

}
yj +Φ−1(θ̂cst)√

ytV Dy ≤ 1

}
y ≥ 0, t ≥ 0

(3)
4 THE TRADE− OFF METHOD

In this section, we consider an interactive algorithm
using the satisficing trade-off method in order to
obtain a satisficing solution for the DM [3]. Let
F (y) denote:

n∑
j=1

{
mC

j − L∗(ĥobj)αC
j

}
yj +Φ−1(θ̂obj)

√
ytV Cy

n∑
j=1

{
mC

j + L∗(1− ĥobj)αC
j

}
yj +Φ−1(θ̂obj)

√
ytV Cy

Then, for the DM aspiration levels f̂ , the corre-
sponding Pareto optimal solution, is obtained by
solving:

Minimize v + ρ

(
F (y)

fnad−futp

)
s.t. F (y)−f̂

fnad−futp ≤ δ̂v

y ∈ Y

(4)

Where v is an auxiliary variable. ρ is a sufficiently
small positive number, say 10−6. fnad and futp

are an ideal value and a nadir value which are
given as futp ≤ Min{F (y)|y ∈ Y } and fnad =

MaxF (ymin) where ymin ∈ argminy∈Y F (y). δ̂ ∈
[0, 1] is a parameter specified by a DM and Y is
feasible region of (??).
Problem (??) is a convex programming problem,
and that an optimal solution can be obtained by
using some convex programming techniques such
as a sequential quadratic programming method [2].
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1.  INTRODUCTION 

 In forward heat conduction problems the heating 

characteristics, the boundary condition and the initial 

conditions of a body are known and are used to establish 

the internal tempearature field. Conversely, in invers heat 

conduction problems (IHCPs), experimental temperature 

measurement are taken at various points in the interior of a 

body and are used to estimate the unknown  boundary 

conditions existing at the external surface. IHCPs are 

mathematically ill-posed in the sense that the existence, 

uniqueness and stability of their solutions cannot be 

assured [1]. Since the 1970s, computer science and 

technology have advanced rapidly and hence 

contemporary researchers generally solve IHCPs using 

numerical methods such as the finite element method, the 

finite different method (FDM) and Genetic algorithm [2]. 

The rapid development of artificial neural network 

technology in recent years has led to an entirely new 

approach for solution of IHCPs [3]. Neural networks are 

artificial intelligence systems which mimic the biological 

processes of a human brain by using non-linear processing 

units to simulate the functions of biological neurons. 

2.  BACK PROPAGATION NEURAL NETWORK 

 
  Figure 1:  Structure of multilayered neural network. 

 

 Fig1 illustrate a general  BPN network. As shown, this 

network is a feed forward, fully connected hierarchical M-

layered network consisting of an input layer, M-2 hidden 

layers and output layer. If the kth unit in the Mth layer is 

denoted by (M,K), the state variable uk
M

  for this unit and 

its output signal yk
M

 to the units in the next layer (M+1, k) 

can be written as follows:  

 

 

 


k

M

k

M

j

MM

jk

M

k
uwu )(

11,

,
                          (1) 

      )(
M

k

M

k

M

k
uy                                               (2) 

 

Here, 
1,

,

MM

jk
w is the connection strength between units (M, k) 

and (M-1, j), and 
M

k
 and )(

M

k
  are the bias and activation 

functions of unit (M, k) , respectively. The output signal 
M

k
y is 

transmitted to all units in the next (M+1)th layer. 

In the current study, the BPN network is used to solve various 

IHCPs. The input parameters, u0= (u0
1, u2

0,…), to the neural 

network are the tempereature data at specified points in the 

interior of the object of interest, while the outputs of the 

network, yM= (y1
M, y2

M,…), are parameters relating to the 

boundary conditions [4]. 

 

  

3.  FORMULATION OF HEAT CONDUCTION PROBLEM 

,),()(
t

T
pctxg

x

T
k

x 











       0<x<L,  t>0 

T(x, 0)= f(x),       0<x<L 

T(0, t)= p(t),  or   -k
t

U




 │(0,t) = )( t ,   t≥0 

T(L, t)= q(t),  or   -k
t

U




 │(L,t) = )( t ,   t≥0 
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4. THE NUMERICAL RESULTS  

    Numerical examples are provided to illustrate the 

algorithms ability 

        Example1:   The goal is estimating the boundary 

condition q(t) by using the extra condition T((n-1)*h , tj) 

about 100 data training:  

Where 

  j= 1/m,  h= 1/n, tj=j*m and  m,n  are data training. 

 

Tt(x,t) = Txx(x,t), 

T(x,0) =sin(x),   0<x<1, 

T(0,t) = 0,    0<t<1, 

T(1,t) = q(t),   0<t<1, 

 

The exact soloution is q(t) = sin(1)e
-t
, T(x,t)= sin(x)e

-t 

 

 
 

  Figure 2:  Comparition of exact an ANN for Example1. 

 

 

Example2:   The goal is estimating the boundary 

condition q(t) by using the extra condition T((n-1)*h , 

tj) about 100 data training:  

Where 

  j= 1/m,  h= 1/n, tj=j*m and  m,n  are data training. 

 

Tt(x,t) = Txx(x,t), 

T(x,0) =x
2
 ,   0<x<1, 

T(0,t) = 2t,    0<t<1, 

T(1,t) = q(t),   0<t<1, 

 

The exact soloution is q(t) = 1+2t, T(x,t)= x
2
+2t 

 

 
  Figure 3:  Comparition of exact an ANN for Example2. 

 

    The result show that the proposed neural network 

method successfully predicting the unknown  parameters 

problems whit an acceptable error. 
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خونی فانکونی با استفاده از  های درگیر در بیماری کم شناسایی نقش ژن

 ها نظریه بازی

 m.keshtkar@yahoo.com، دانشجوی دکتری ، دانشگاه شاهد، *مهدی کشتکار

 navidi@shahed.ac.ir، حمیدرضا نویدی، عضو هیأت علمي، دانشگاه شاهد

 younes.kord@yahoo.comدانشگاه شاهد، التحصیل کارشناسي ارشد ، یونس کردوندی، فارغ

 barjesteh_s@yahoo.com، دانشگاه شاهد التحصیل کارشناسي ارشد ،فارغسعید برجسته، 

 s_iauzh@yahoo.com،  دانشگاه آزاد زاهدانالتحصیل کارشناسي ارشد ، فارغشکوه سرگلزائي، 

 aghayari64@yahoo.com دانشگاه شاهد،التحصیل کارشناسي ارشد ، فارغ هادی آقایاری،

شمار  در سطح ژنتیکي، یک مساله مهم پژوهشي به یک بیماریامروزه درک ارتباط بین فعالیت عوامل ایجادکننده  چکیده:

های بیان ژن حاصل از آزمایش ریزآرایه  و تحلیل داده  های همکارانه، برای تجزیه آید. در این مقاله مدلي بر پایه نظریه بازی مي

از  بانژاف.این روش با ترکیب مفهوم ارزش محاسبه شده است خوني فانکوني مبیماری کژن در هر و سهم مشارکت  ارائه 

 دهد. های با تاثیرگذاری مضاعف در بروز یک اختالل را نتیجه مي استرپ آماری، گزینشي از ژن تهای همکارانه با مفهوم بو بازی

سازی را  و در یک مطالعه موردی، این مدل کنیم ميدراین مقاله ضمن توصیف روش، تغییراتي را در الگوریتم ارائه شده اعمال 

آمده از این پژوهش همخواني  نتایج بدست .نمائیم اجرا مي خوني فانکوني کمآمده از افراد مبتال به بیماری  روی داده های بدست

 دهد. باالیي با نتایج تحقیقات بیولوژیک از خود نشان مي

  .ای ارزش بانژاف، بیان ژن بازی ریزآرایه، تحلیل مقایسههای همکارانه،  نظریه بازی کلمات کلیدی:

                                                           

 *ارائه دهنده
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   مقدمه .1

فناوری ریزآرایهه یهک ابهزار تحلیلهي کوسهک اسهت کهه اجهازه         

دهد تجزیه و تحلیل ژنومي بها سهرعت و دقهت انجهام شهود         مي

ها هزار ژن را بطور همزمان  بیان دهتوان  کمک این فناوری مي به

. ایههن فنههاوری بطههور گسههترده در ]1 [مههورد بررسههي قههرار داد

تحقیقات پزشکي برای شناسایي بیان ژني خاص که عامل ایجاد 

 گیرد. بیماری است، مورد استفاده قرار مي

بازی توصیفي از تعامالت استراتژیکي است که بین افراد تصمیم 

براین هر الگوی بازی متشکل از مجموعه بنادهد،  گیرنده رخ مي

های ممکن برای هر بهازیگر وتوابهب بهازدهي     بازیگران، استراتژی

بهازی   د.باشه  ها و کنش دیگران( مي از کنش فرد و قیمت )تابعي

در یهک بهازی اگهر      باشند های مختلفي مي بندی ها دارای طبقه

وایهن  بازیکنان پیرامون انتخاب یک استراتژی با هم متحد شوند 

استراتژی بین آنها قابل اجرا و عملي باشد، بهازی را همکارانهه و   

بها   یهها  یبهاز نامنهد.   در غیر اینصورت بازی را غیر همکارانه مي

همکارانه اسهت بهه    یها یاز باز ينوع خاص انتقال قابل تیمطلوب

)یيصورت دوتا , )N vکه  شود يم فی، تعرN  يمجموعه متنهاه 

:و دههد  يم شیرا نما کنانیاز باز Nv 2 Rr    تهابب مشخصهه بها
( ) 0v    کنهان یگههروه باز .اسهتT Nدهیههائهتالف نام  کیهه 

)يبهردار بهازده   ای صیتخص. شود يم )i i Nx   ی بهردار  ی،در بهاز

بهرای  جهواب   کیه . کند يم فیرا توص کنانیباز يکه بازده است

 کی یه است کهه بهه ههر بهاز     يتابع انتقال قابل تیبا مطلوببازی 

در خانواده  ها وابج نیتر معروفیک از . دهد ينسبت م صیتخص

 اسهت  شیپليقابل انتقال، ارزش  تیهمکارانه با مطلوب یها یباز

اش را از میهان تمهام    ای میهانگین  که به هر بازیکن، سهم حاشیه

.  جواب دیگری دهد های ممکن بازیکنان اختصاص مي جایگشت

وجود دارد که وقتي تعداد  انتقال قابل تیبا مطلوبهای  برای بازی

های کمتری تشهکیل   بوده و در نتیجه تعداد ائتالف  بازیکنان کم

تری نسهبت   منصفانه  تر و در واقب های بسیار دقیق شود جواب مي

 .]2 [دهد به ارزش شیپلي ارائه مي

 بانژاف ارزش ای مقایسه تحلیل .2

، معرفي ها نوین برای تحلیل رابطه ژندر این قسمت یک روش 

در این روش از یک الگوریتم بر مبنای مفهوم   شود مي

ها  ای از رفتار ژن استرپ آماری، برای یک تحلیل مقایسه بوت

هائي  دسته از ژن های مختلف، به منظور شناسائي آن تحت حالت

شود که نقش مهمي را در ارتباط با بروز یک اختالل  استفاده مي

 کنند. بیولوژیکي خاص ایفا مي

، ارزش هر ژنآیا را برای تست این فرض اولیه که  1الگوریتم 

دارد یا خیر،  2و  1یکساني میان دو حالت بیولوژیکي  بانژاف

تر یک روش آزمون، بر پایه روش  بریم، به طور دقیق بکار مي

دهیم که قادر  استرپ غیرپارامتری با جایگذاری را ارائه مي بوت

دو نمونه  بانژافباشد فرض اولیه نبود تفاوت میان ارزش  مي

 تصادفي را مورد آزمایش قرار دهد.
 1الگوریتم 

 ورودی الگوریتم:

 مربوط به بیان ژني يدو ماتریس بول  

  عدد صحیحb  .از بازنمونه گیری بوت استرپ با جایگذاری 

 خروجي الگوریتم:

  روی  بانژافبرآورد بوت استرپ از توزیب صفر تفاضل ارزش 

n .ژن 

  بردارn  ی هر ژن از بدست آمده تائي ازسطح معناداری برا

 .]3 [1الگوریتم 

 مطالعه موردی .3
در این قسمت قصد داریهم، در جههت مشهخص کهردن کهارآئي      

هههای مههوثر در بههروز یههک  روش نظریههه بههازی در شناسههائي ژن

هههای  را روی داده 1اخههتالل، روش توصههیف شههده در الگههوریتم 

 خوني فانکوني کمد مبتال به آزمایش ریزآرایه، بدست آمده از افرا

های ایهن پهردازش از سهایت جهامب      و افراد سالم، بکاربریم  داده

تمهامي محاسهبات    .]4 [( گرفتهه شهده اسهت   GEOبیهان ژن ) 

بجز محاسبات  مربوط به این پردازش و تحلیل روابط بین ژن ها

اجهرا و بدسهت    R، در محیط نرم افزاری به ارزش بانژافمربوط 

لهب  طمط محاسبات ارزش بهانژاف ههر ژن در محهی     آمده است

بها توجهه بهه توضهیحاتي کهه در  الگهوریتم        اسهت.  انجام گرفتهه 

 های نشان دهنده دو ویژگي: عنوان شد، ژن1

 .p value 0   ،1بدست آمده از الگوریتم  05

  بزرگتهر از میهانگین بهه    بهانژاف  تفاضل مطلق ارزش

 گروه،عالوه انحراف معیار برای هر 

 .]3 [ (1های نهائي انتخاب شدند )جدول برای تحلیل

کهه    خهوني فهانکوني   کهم های مرتبط بها بیمهاری    : : ژن1لجدو

 اند. بدست آمده1بکارگیری از الگوریتم 
ERCC4, FANCA, FANCB, CtBP1, FANCC, 

FANCD1(BRCA2), DKK1, FANCD2, FANCE, 

KIR3DL3, KSP37, LARS2, LECT2, LHFP,  

CtBP2,  FANCF, FANCG (XRCC9), FANCI, 

FANCJ, BRIP1, FANCL (PHF9), FANCM, 

FANCN, PALB2, FANCO 
وهمکهارانش   Massimo Boglioloبا توجه به تحقیقاتي که 

مبههتال بههه  بیمههارانهههای بیههان ژنههي  ، روی داده2113در سههال 
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گیهری   ژن به طور سشم 11تعداد  انجام دادند خوني فانکوني کم

ژن  21ژن مشهمول در   11بیماری رابطه داشتند که این  این با

که این خود گواه بهر   باشند مي 1نهائي بدست آمده در الگوریتم 

های  همخواني باالی روش مبتني بر نظریه بازی در تشخیص ژن

 .]1[مرتبط با بیماری است

 خوني فانکوني کممرتبط با  نهایي ژن 11. 2لجدو

 نتایج .4

های ژن، بهر پایهه    یک روش جدید برای آنالیز بیاندر این مقاله 

امتیاز مههم ایهن روش،     ارائه شده استمفاهیمي ازنظریه بازی 

باشهد کهه ارزش    هها مهي   محاسبه یک شاخص عهددی بهرای ژن  

بهدلیل   پیش از ایهن در اکرهر تحقیقهات مشهابه     نام دارد، بانژاف

از ارزش شهیپلي بهرای تعیهین سههم مشهارکت       تعداد زیهاد ژن 

حالهت ، کهارایي    ایهن  در ارزش شیپلياستفاده شده است سون 

 1یق با استفاده از الگهوریتم  اما سون در این تحق  بیشتری دارد

ههها صههورت گرفههت و تعههداد   یههک مرحلههه فیلترینههژ روی ژن 

نامزدهههای تحقیههق جهههت تعیههین سهههم مشههارکت بههه حههداقل 

تهری ارائهه    ههای منصهفانه   رسهد از ارزش بهانژاف کهه جهواب     مي

 حاکي از صدق این مدعاست. ،نتایج دهد، استفاده کردیم که مي

از افراد مبتال به های بیان ژني  در یک مطالعه موردی، روی داده

تهوجهي از کهاربرد ایهن روش در     نتایج جالهب  ،خوني فانکوني کم

 اهمیههت بیولههوژیکي. دسههت آمههد شناسهائي مارکرهههای ژنههي بههه 

 همچنهین و نظریه بازی  آمده از روش دست کاندیداهای نهائي به

راهگشهای  ، ن ژنهي در تحلیهل داده ههای بیها   روش ایهن  کارآئي 

خواههد  های درماني مناسهب   متخصصین پزشکي برای یافتن راه

 .بود

 . مـراجع 6

های  تجزیه داده ،ح.، ،رامشیني م. نقوی، ،نودسن، س.[ 1]   

 1331 .نقش مهر ،، تهرانDNA ریزآرایه

ها، انتشارات دانشگاه  ی بازی ح.، مدخلي بر نظریه ،نویدی [2]   

 1331 .شاهد
[3] Gregg, J.P. and et al, (2008). Gene expression changes in children 

with autism, Genomics 91, 22-29. 
[4] Fanconi anemia proteins interact with CtBP1 and modulate the 
expression of the Wnt antagonist Dickkopf-1 E. H. Miller, "A note on 

reflector arrays," IEEE Trans. Antennas Propagat., to be published. 

[5] Bogliolo,m  and et al, (2013). Mutations in ERCC4, Encoding the 
DNA-Repair Endonuclease XPF, Cause Fanconi Anemia 92, 800–

806. 

FANCA, FANCB, FANCC, FANCD1, (BRCA2), 

FANCD2, FANCE, FANCF, FANCG (XRCC9), 

FANCI, FANCJ (BRIP1), FANCL (PHF9), 

FANCM, FANCN, (PALB2), FANCO 

(RAD51C), FANCP 
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Post Optimality Analysis in Linear Fractional

Programming Problems
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Abstract: This paper concentrates on post optimality analysis of the optimal solution for a linear fractional
programming problems (LFPP). First we recall an approach for solving LFPP. Then we propose an algorithm
for obtaining the range of objective function in which the current optimal solution remains optimal.
Keywords: Fractional Programming, Post Optimality, Optimal Solution.

1 INTRODUCTION

A linear fractional programming problems (LFPP)
maximizes or minimizes the ratio of two linear or
non-linear functions to constraints. Such program-
ming problems have been the subject of wide inter-
est since they arose in many areas like agriculture
planning, financial analysis of a firm, models for
minimizing wastage and location theory.
Post optimality analysis (POA) determines the
largest sensitivity region of changes in the input
data such that the optimal solution of LFPP is not
changed. Kheirfam and Mirnia [3] study paramet-
ric sensitivity analysis for programming problems
with the piecewise linear fractional objective func-
tionin the tolerance region.
Teterev [5] pointed out the such problems arise
when a compromise between absolute and relative
terms is to be maximized. Several authors [1], [4]
studied the problem (LFPP) and its variants and
have discussed their solution properties.

2 Problem’s Formulation and Its Solution

A general LFPP has the following form:

(LFPP ) Maximize Z =
cTx+ α

dTx+ β
(1)

s.t. x ∈ S = {x ∈ ℜ|Ax = b; x ≥ 0}.

where A is m×n coefficiet matrix, cT and dT are n-
dimensional row vectors; x and b are n-dimensional
and m-dimensional column vectors respectively.
It is assumed that the feasible region S is nonempty
and bounded and the denominator dTx+ β ̸= 0.
Charnes-Cooper [2] considered the LFPP defined
by (1) on the basis of the assumptions:
(i) The feasible region S is nonempty and bounded.

(ii) cTx+α and dTx+ β do not vanish simultane-
ously in S.
The authors then used the variable transformation
y = tx, t ≥ 0, in such a way that dT t+β = γ where
γ ̸= 0 is a specified number and transform LFPP
to an LP problem. Multiplying numerator and de-
nominator and the system of inequalities Ax = b by
t and taking y = tx, t ≥ 0 into account, they ob-
tain two equivalent LP problems and named them
as EP and EN as follows:

(EP ) Maximize L(y, t) ≡ cy + αt

s.t. Ay − bt ≤ 0, (2)

dy + t = γ,

y, t ≥ 0.

And

(EN) Maximize − cy − αt

s.t. Ay − bt ≤ 0, (3)

− dy − t = 1,

y, t ≥ 0.

Then they proceed to prove the LFPP based on
the following theorems.
Theorem 2.1. For any S regular, to solve the
problem LFPP, it suffices to solve the two equiva-
lent LP problems EP and EN .
Theorem 2.2. If for all x ∈ S, dx+β = 0 then the
problem EP and EN are both inconsistent. i.e.,
LFPP is undefined.
In their method, if one of the problems EP or EN
has an optimal solution or other is inconsistent,
then LFP also has an optimal solution.
If anyone of the two problems EP or EN is un-
bounded, then LFP is also unbounded. Thus if the
problem solved first is unbounded, one needs not
to solve the other. Otherwise, one needs to solve
both of them.

∗Corresponding Author
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3 Construction of general sensitivity region for
the RHS of constraints

Knowing the unique and non-degenerate optimal
solution for the decision variables by using any LP
solver, one may construct the simultaneous sensi-
tivity analysis for all RHS values as follows:

Step 1: Identify the n constraints that are binding
at optimal solution. If there are more than n con-
straint bindings, then the problem is degenerate,
which means sensitivity analysis is not aplicable.

Ay − bt ≤ r1, (4)

dy + t = γ + r2,

y, t ≥ 0.

And

Ay − bt ≤ r3, (5)

−dy − t = r4,

y, t ≥ 0.

Step 2: Construct the parametric RHS of the con-
straints, excluding the non-negativity condotions
(if any).

Step 3: Solve the parametric system of equa-
tions consisting of the binding constraints. This
provides the parametric optimal solution.

Step 4: To construct the simultaneous sensitivity
analysis, plug in the sokution obtained in Step 3,
in all the other parametric constraints, including

the non-negativity condotions (if any).

4 Conclusion

The post optimality analysis of optimal solutions
in LFPP is presented in this paper. At first, we
consider an LFPP and its solution. And then,
we present an algorithm for obtaining the range
of changing in RHS which the optimal solution is
not changed.
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 مستعد ازدحام یارتباط یهاشبکه یطراح یبرا یک مدل پوششیارائه 
 j.arkat@uok.ac.irدانشگاه کردستان، سنندج،  ع،یصنا یگروه مهندس اریجمال ارکات، استاد 1

 sh.zamani67@gmail.com، کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه کردستان، سنندج دانش آموخته، *شکوفه زمانی

 esmaeli.akbar@gmail.com، کردستان، سنندجدانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه اکبر اسماعیلی، 

. پردازدیم التیو تسه انیاز مشتر یامجموعه انیم یارتباط یرهایو توسعه مس یشبکه به طراح یمسأله طراح کی :چکیده
، با قیتحق نی. در اشودیم یشبکه ارتباط ییو کاهش کارا یارتباط یهاریشبکه منجر به انسداد مس یهاریوقوع ازدحام در مس

 یمشتر کی. گرددارائه می یمدل پوشش کی ها،انسداد مسیرهای ارتباطی شبکه در اثر ازدحام در کماندر نظر گرفتن امکان 
با  ریخدمت نخواهد بود. احتمال انسداد هر مس افتیمتناظرش مسدود باشد قادر به در لیتا تسه یو یارتباط ریکه مس یزمان

 لیانسداد هر کمان از تحل یحد لمحاسبه احتما ی. براشودیمحاسبه م ریواقع در آن مس یهاتوجه به احتمال انسداد کمان
. به کندیم نهیاز دست رفته را کم انیمجموع مشتر یشنهادی. تابع هدف مدل پشودیاستفاده م M/D/C/Cصف  یهاستمیس

 ..گرددیحل م GAMSافزار ارائه و توسط نرم یمثال عدد کی ،یاضیمنظور سنجش اعتبار و صحت مدل ر
های ارتباطی، ازدحام، سیستم صفطراحی شبکه :کلمات کلیدی

  مقدمه .1
 یارتباط یرهایو توسعه مس یشبکه به طراح یمسأأأله طراح

 ی. طراحپردازدیاز نقاط م یامجموعه نیتقاضا ب جابجایی یبرا
قال انت یهاستمیو س یارتباط یهاحمل و نقل، شبکه یهاشبکه
شأأأبکه محسأأأو   یطراح یهامدل یاز جمله کاربردها یانرژ
 شبکه به دو یمسائل طراح ،یکل یبنددسأته کی. در شأوندیم

. در شوندیم میتقس وستهیدسأته مسأائل گسأسأته و مسأائل پ
ا در ارتباط ب میتصم یرهایشأأبکه گسسته، مت  یمسأائل طراح

 یها. مدلدکننیم یریگمیها تصأأمعدم احداث کمان ایاحداث 
[ از 2[ و گاوو و همکاران ]1و جانسون ] یسیارائه شده توسط بو

هسأأتند. در مسأأائل  تهشأأبکه گسأأسأأ یطراح یهاجمله مدل
 رییدر ارتباط با ت  میتصأأم یرهایمت  وسأأته،یشأأبکه پ یطراح
بحث  دیجد یهاو احداث کمان یگذارمتیها، قکمأان تیأظرف

 یها[ به ارائه مدل4] سیوی[ و د3. ابدوالل و لبالنس ]ندینمایم
 اند.حل پرداخته تمیو الگور وستهیشبکه پ یطراح
ا شبکه ب یمسأله طراح یبرا یاضیمدل ر کی ق،یتحق نیا در

. در بخش گرددیشبکه ارائه م یهاریفرض وقوع ازدحام در مسأ
 . درگرددیارائه م یشنهادیپ یاضأأیمسأأأله و مدل ر فیبعد تعر

افزار توسأأأط نرم یمثال عدد کیبخش سأأأوم، مأدل بأا حأل 
GAMS مقأأالأأه بأأه  ییانتهأأا. بخش ردیگیقرار م یابیأأمورد ارز

 .پردازدیم یمطالعات آت یبرا پیشنهادهاییو ارائه  یبندجمع
 

 و ارائه مدل ریاضی تعریف مسأله .2

هأأا و از گره یاکأأه شأأأبکأأه شأأأودیفرض م قیتحق نیا در
ها از قبل مشخص است و جفت گره نیبالقوه واصل ب یهاکمان

                                                           
 

 *ارائه دهنده

 یهاشبکه مستقر هستند. زمان یهااز گره یدر برخ انیمشأتر
با نرخ مشأأأخص  یینما عیاز توز یمتوال یوقوع تقاضأأأاها نیب
 رقشأأبکه مسأأت یهااز گره یدر برخ التی. تسأأهکندیم یرویپ

از  یکیخدمت به  افتیدر یبرا انیاز مشأأتر کیهسأأتند و هر 
 تیمحدود ی. هر کمان بالقوه داراکندیمراجعأه م التیتسأأأه

احداث هر کمان مشخص و  یهانهیاست. هز یمشأخص تیظرف
 لیبه تسأأأه یانتقال تقاضأأأا از هر مشأأأتر ریمت  یهانأهیهز

. مجموع باشأأأدیحمل م ریوابسأأأته به طول مسأأأ ،متناظرش
است. هدف  یمحدود به کران مشأخص ریثابت و مت  یهانهیهز

انتقال  یرهایمسأأ نییشأأبکه و تع یهامسأأأله، انتخا  کمان
 ،از دسأأت رفته انیاسأأت که مجموع مشأأتر یاتقاضأأا به گونه

و  انیمشأأأتر یدر تقاضأأأا تیقطععدم لیگردد. به دل نأهیکم
 قوعشأأأبکه، هر کمان مسأأأتعد و یهاکمان تیظرف تیمحدود

ها، از کمان یعبور از برخ یبرا انیازدحام است. با ازدحام مشتر
 تمسیس لیتحل یانتقال وجود دارد. برا یهاریامکان انسداد مس

صأأف  سأأتمیسأأ یلیتحل جیها از نتااز کمان کیصأأف در هر 
M/D/C/C ز ا کیاحتمال انسداد هر  نیی. با تعشودیاستفاده م

 یارتباط یرهایمسأأأ دشأأأبکه، احتمال عدم انسأأأدا یهاکمان
ف ص ستمینوع س نیبر ا یمبتن یاضی. .مدل رگرددیمحاسبه م

 ارائه شده است: ریبه صورت ز
 

(2) 
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 .کندیم نهیاز دست رفته را کم انیتابع هدف، مجموع مشأتر

جذ  شده از  یاز دسأت رفته از تفاضل مجموع تقاضا یتقاضأا
نرخ تقاضا و  𝑑𝑖رابطه  نی. در ادیآیم به دستمجموع کل تقاضا 

𝑞𝑖𝑗 لیتسأه ریاحتمال عدم انسأداد مسأ 𝑗 یتا مشتر 𝑖  را نشان
چه به  یکه هر مشأأأتر دهدینشأأأان م 𝑥𝑖𝑗 نی. همچندهدیم

( نسأأبت نرخ تقاضأأا به نرخ 2. رابطه )کندیمراجعه م تسأأهیلی
 یرتدر صو .کندیرا محاسأبه م( 𝜌𝑛𝑚) در هر کمان یدهخدمت

 لیبه تسه 𝑖 یمشتر یانتقال تقاضا ریدر مسأ (𝑛,𝑚)که کمان 
𝑗  باشأأأد𝑧𝑛𝑚

𝑖𝑗  خواهد بود.  1برابر𝜇𝑛𝑚 از  ینرخ خروج مشأأأتر
واحد زمان بر  مینرخ از تقس نی. ادهدیرا نشان م (𝑛,𝑚)کمان 
( احتمال انسداد 3. رابطه )دیآیهر کمان به دست م سأفرزمان 

را  یارتباط یرهای( احتمال عدم انسداد مس4)هر کمان و رابطه 
احتمال با توجه به احتمال انسأأأداد  نی. اکنأدیمحأاسأأأبأه م

در  تیظرف تی. محدودشودمحاسبه می ریواقع در مس یهاکمان
 یوستگی( پ7( تا )5. روابط )شودینشان داده م 𝑣𝑛𝑚هر کمان با 

 کندیم نی( تضم8. رابطه )دینمایم نیدر شبکه را تضم انیجر
انتقال تقاضأأا از  یرهایاحداث شأأده در مسأأ یهاکه تنها کمان

( 9. رابطه )رندیمتناظرشأأأان قرار گ التیبه تسأأأه انیمشأأأتر
( دامنه 11( و )11. روابط )دهدبودجه را نشأأأان می تیمحدود

 .دهندیم مدل را نشان تصمیم یرهایمت 
 

 نتایج محاسباتی .3
ارائه  یمثال عدد کیمدل  ییکارا یابیارز یبخش برا نیدر ا

برابر  هر کمان تی. ظرفشودحل میمربوط به آن  یاضیو مدل ر
کل بودجه در نظر گرفته در نظر گرفته شده است و واحد  21 با

ماتریس ( 1جدول ) .واحد پولی اسأأت 3111شأأده نیز معادل 

 .دهدیرا نشأأأان م ای و مقادیر تقاضأأأای هر مشأأأتریفاصأأأله
دهی در نظر همچنین نقاط یک تا سأأأه به عنوان مراکز خدمت

برای دریافت  9و 1اند. مشأأتریان مسأأتقر در نقاط گرفته شأأده
و  3به مرکز  8و  5، 3، همچنین مشأأأتریان 1خدمت به مرکز 

مثال  یمدل برا نمایندمراجعه می 2سأأأایر مشأأأتریان به مرکز 
کننده ، حلGAMS سأأأازنأهیافزار بهداده شأأأده توسأأأط نرم

BARON .حل شده است  
 ای و نرخ تقاضا(: ماتریس فاصله1جدول )

 

 7، 6، 4نتایج حل حاکی از آن است که مشتریان واقع در نقاط 

-1-2(، )6-7-4-2(، )4-2به ترتیب از طریق مسیرهای ) 11و 

مراجعه خواهند نمود.  2دهی ( به مرکز خدمت11-2( و )8-7

و  5مشتریان ( برای مراجعه 8-3( و )5-3همچنین مسیرهای )

( برای انتقال تقاضا 9-1و کمان ) 3دهی به مرکز خدمت 8

است. با  ه شدهدر نظر گرفت 1دهی به مرکز خدمت 9مشتری 

های واقع در این مسیرها مجموع تقاضای از دست احداث کمان

 خواهد بود. 91/18رفته برابر با

 بندیجمع .4

عدد  یزیربرنامه یمدل پوشأأأشأأأ کیبه ارائه  قیتحق نیدر ا
 یکردن مجموع تقاضا نهیبا هدف کم یخطریغ ختهیآم حیصح

 .میپرداخت یارتباط یهاریاز ازدحام در مس یاز دسأت رفته ناش
وقوع  یبا توجه به احتماالت حد ریاحتمأال انسأأأداد هر مسأأأ

 نیهمچنمحاسأأبه شد.  ریواقع در آن مسأأ یهاازدحام در کمان
 سأأتمیسأأ لیدر هر کمان از تحل یمحاسأأبه احتماالت حد یبرا

 استفاده شد. M/D/C/Cصف 
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Integrating Weighted Vehicle Routing Problem in 

Rich Vehicle Routing Problem 
R. Tavakoli Moghadam, Academic member of School of Industrial Engineering, University of Tehran, Tavakoli@ut.ac.ir  

F. Otrodi*,**, M. Sc. Student of Industrial Engineering, University of Tehran, fatroudy@ut.ac.ir  

M. Eghbali, Ph. D. student of Industrial Engineering, University of Tehran 

Abstract: In this paper, we incorporate various practical complexities as weighted vehicle routing 

problems, time window restrictions, a heterogeneous vehicle fleet with simultaneously pickup and 

delivery, spilt delivery and capacity in periodic planning, with the aim of minimizing vehicle travel 

cost. To our knowledge, this is the first paper aggregating WVRP and RVRP. The related results are 

illustrated and showed the effectiveness of the proposed method, finally.  

Keywords: Weighted Vehicle Routing Problem, Rich Vehicle Routing Problem 

                                                           
*
  

1.  INTRODUCTION 

Vehicle routing problems (VRP) are related to the 

distribution of things between depots and customers. 

Although the variants of VRP are introduced as WVRP 

which was proposed to take the loading cost into 

consideration [1] and [2], many gaps may exist between 

the basic VRP and real applications. Hence, some authors 

integrate some variants of the VRP [3] and [4]. 

2.  MODEL 

Set of indices: 

A={(vi,vj):vi,vj∈V,i≠j}.Let v0 and vi represent the central 

depot, the location i=1,2,…,n , respectively. The vehicle 

serving each route V= {1…K}. Pattern of servicing 

customer and the days of planning period are denoted by 

P= {1...S} and T= {1…D}, respectively. 

Set of parameters: 

: The length of the edge (i,j)∈A 

vk , ck, Mk, fck, vck, Dk and qk are the  speed, capacity, 

weight,  Fixed cost,  cost per unit distance travelled,  

maximum interval and minimum weight load of vehicle k 

respectively.  

Sti The required time for serving customer i  

 & : Earliest and latest time for serving customer i  

sci : The cost of serving customer i  

 & : Pick-up and delivery quantity for customer i in 

the d-th day 

 will be 1, if the d-th day of period belong to pattern s 

Set of variables: 

 : The load of vehicle k when passing customer i to 

customer j in the d-th day of period         

: Customer service time i by vehicle k in the d-th day 

 & : Pick-up and delivery quantity for customer i in 

the d -th day of period which is met by vehicle k-th 
d

ijk
will be 1,if the arc (i, j) is traveled by vehicle k  

kiw
: weight of loading for customer i by vehicle k  

 will be 1, If vehicle k travels (i,j) in the d-th day of period 

 will be 1, if node i is visited by vehicle k in the d-th day  

 will be 1, If pattern s is selected for customer i  

0

1 1 1 1 1 0 0

1 1 1 1 1 0 0

min
D K N D K N N

d d

jk k ijk ij k

d k j d k i j

D K N D K N N
d d d

ik i ijk ij ijk

d k j d k i j

Z x fc x d vc

y sc x d 
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                    (4) 

0 0

1, ,
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d

ijk

j k

x i Q d T
 

                               (5) 

0

1 1

/ , ,
N N

d d

jk ik

j i

x y N d T k V
 

                             (6) 

0

1 1

/ , ,
N N

d d

i k ik

i i

x y N d T k V
 

                             (7) 

0 0

, , ,
N N

d d

ijk jik

i i

x x j Q d T k V
 

                      (8) 

min max. . , , ,d d d

i ik ik i ikt y t t y i Q d T k V             (9) 

/ (1 ) , ( , ) ,

,

d d d

ik i ij k ijk jkt st d v M x t i j A

d T k V

      

   

 (10) 

{0} {0}

max max

max{( ),

( )} , ,

n n n n

j

i R j R i R j R i

d min min

i ijk i

i

j

j ijkt

St x t t

t t X D k K d T

    

 

     

                (11) 

1 1 1

. . . , ,
S K S

s d d s d

i s ik i s

s k s

z a y k z a i Q d T
  

            (12)           

. , ( , ) , ,d d

ijk ijk kl x c i j A d T k V               (13) 

0 0

, , ,
N N

d d d d

ijk ijk ik ik

j j

l l np nd i Q d T k V
 

             (14) 
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0

0 1

, ,
N N
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jk ik

j i

l nd d T k V
 

                            (15) 

0

0 1

, ,
N N

d d

i k ik

j i

l np d T k V
 

                                   (16) 

1

, ,
K

d d

i ik

k

pd np i Q d T


                              (17) 

1

, ,
K

d d

i ik

k

dd nd i Q d T


                             (18) 

2 . , , ,d d d d

ik ik ik k iky np nd c y i Q d T k V         (19) 

( , )

| | 1, , ,d

ijk

i j W

x w W A d T k V


            (20) 

1 1 1

,
N N T

d

ki k ijk

i i d

w M d T
  

                            (21)    

1 1 1 1

,
N T N T

d d d d

jik jik ijk ijk ki

j d j d

x x w i Q 
   

               (22)                    

   0 ,

( , ) , ,

d d d

ki k ijk ijk ki k ijkw M x w c x

i j A d T k V

    

     

          (23) 

{0,1,...}, , ,d

ijkl i Q d T k V                  (24) 

0, , ,d

ikt i Q d T k V                     (25) 

, {0,1,...}, , ,d d

ik iknp nd i Q d T k V          (26) 

 , , 0,1d d s

ijk ik ix y z                         (27)  

In Equation (1) the total delivery costs. (2) ensures each 

pattern is assigned to one customer. (3) ensures each 

demand is met on planned day. (4) shows each vehicle can 

only be used once at any day. (2) ensures at least one 

vehicle serves customer i. (6) and (7) imposes each 

vehicle begins and ends at the central depot. (8) shows 

each vehicle also leaves that point on the same day. (9) 

ensures all customers are serviced within their time 

windows. (10) states a vehicle k cannot arrive at customer 

j. (11) shows the total time for transporting goods should 

not be greater than D. (12) shows at least one vehicle 

service to each customers. Maximum initial vehicle loads 

are calculated as in (13). In (14) shows equilibrium 

constraint for each vehicle before and after servicing 

customers. In (15) ensures all point's needs are provided 

by central depot. In (16), all demand picked-up should be 

back to central depot. (17) and (18) ensure customer for 

delivering and picking up goods are met. (19) states all 

met demands should be less than vehicles' capacity. (20) 

are the sub tour elimination constraints. (21) shows the 

arc-load weight is composed of vehicle weight (Mk) and 

total demand of customers to be served. (22) and (23) are 

the decision variable value constraints. (24)-(26) shows 

feasible solution. Finally, (27) impose the variable values.  

1. COMPUTATIONAL RESULTS 

The numbers of days in planning horizon are 2 and 3 days. 

Also, the number of available machine is 2- 5. Fixed cost 

and the cost of serving customer i distribute uniformly on 

the interval (20, 50), (10, 20) and (50,150). Furthermore, 

Earliest and latest time for serving customer are estimated 

to take (0.5,5) and (2,6) minutes.  
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1 5 2 2 112 <1 13 10 4 2 194 2 

2 5 2 3 164 <1 14 10 4 3 308 4 

3 5 3 2 79 <1 15 10 5 2 158 7 

4 5 3 3 111 <1 16 10 5 3 246 8 

5 5 4 2 48 <1 17 15 2 2 458 <1 

6 5 4 3 54 <1 18 15 2 3 672 3 

7 5 5 2 29 <1 19 15 3 2 419 <1 

8 5 5 3 33 <1 20 15 3 3 604 13 

9 10 2 2 245 <1 21 15 4 2 382 23 

10 10 2 3 388 <1 22 15 4 3 552 <1 

11 10 3 2 219 <1 23 15 5 2 327 8 

12 10 3 3 342 3 24 15 5 3 460 12 
 

As you can see in Table.1, by increasing the number of 

customers, optimal cost goes up dramatically. 

 
 

 

Fig.2- 4 illustrate costs are reduced by increasing the 

number of vehicle. Also, it is concluded if the days of plan 

increase, cost will become higher.  

3.  CONCLUSION AND FUTURE RESEARCH DIRECTIONS 

Our problem is integrated CVRP, VRPTW, WVRP, 

PVRP, VRPSD, VRPPD and HFVRP to minimize fuel 

consumption and travel cost. For small scale, the problems 

were run in reasonable time. The analysis results showed 

that our problems are sensitive to the number of 

customers, vehicles and days of plan. It will be extended 

by considering multi-depot, multi production, fuzzy logic 

or solve by meta heuristic algorithms.  
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Table.1. the result of model in Lingo.11 
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 ILP:مدل هادادهسازیتعدادکلیدهادرسناریوبرونسپاریکمینه

 hoda_golgir@yahoo.com،فشدٍسي هطْذ، داًطگاُ  التحػیل كاسضٌاسي اسضذاسغف ،*ّذی گل گیش ًَش آتادی

  ی خذهات دٌّذُ ّای اسائِ كِ عي آى غاحثاى دادُ، اعالعات خَد سا تش سٍی ساياًِ دادُ تا اًتطاس الگَی تشًٍسپاسی چکیده:

دس  ًیض افضايص يافتِ است. ٍ چگًَگي اجشای سیاست كٌتشل دستشسي ّا تشای هحشهاًِ هاًذى اعالعات ًگشاًي ،كٌٌذ رخیشُ هي

هذيشيت كاسآهذ سیاست سهضًگاسی  تِ چگًَگي هسالِّا تشعشف ضذُ ٍ  دِّ اخیش تا پیطٌْاد سٍش سهضًگاسی اًتخاتي ايي ًگشاًي

ساصی تعذاد كلیذّای ًگْذاسی ضذُ تَسظ سیستن ٍ تَصيع ضذُ  تشای اجشای غحیح سیاست كٌتشل دستشسي تا ّذف كویٌِ

 ضَد. سيضی عذد غحیح تشای ايي هسالِ اسائِ هي تاسی يک هذل تشًاهِدس ايي ًَض تغییش يافتِ است.تیي كاستشاى 

 .ILPهذل ّا، سیاست كٌتشل دستشسي، سهضًگاسی اًتخاتي، كویٌِ ساصی تعذاد كلیذّا،  دادُ تشًٍسپاسی :کلمات کلیدی

                                                           

 *ارائو دىنده

 

 مقدمه .1

ّزا ٍ اعالعزات سزاصهاًذّي ضزذُ      تا افضايص سٍص افزضٍى حمزن دادُ  

دادُ تیص اص پزیص هزَسد تَجزِ رزشاس گشفتزِ       ، تشًٍسپاسی ّا ساصهاى

 ،ّزا  دادُ يکزي اص هطزکالت هَجزَد دس سزٌاسيَی تشًٍسزپاسی      است.

ّا ٍ اعالعات حساس دس فضزايي اسزت كزِ تزِ عزَس       ی دادُ رخیشُ

ِ تاضز  كاهل تحت كٌتشل غاحة دادُ ًوي دٌّزذگاى خزذهت    ذ. اسائز

اگشچِ تشای تاهیي دستشسي تاال تشای غاحة دادُ ٍ كزاستشاى راتزل   

سزتي اعالعزات     اعتواد ّستٌذ ٍ ّوچٌزیي اجزشای   ، اها هماص تزِ دًا

 دّزِ اخیزش   سٍ  دس اص ايي [.5،4]تاضٌذ ًويسیاست كٌتشل دستشسي 

تخاتي كزِ اص سهضًگزاسی تزِ     پیطٌْاد ضزذُ اسزت   سٍش سهضًگاسی ًا

ّززا اسززتحادُ   سززاصٍكاسی تززشای ححززا هحشهززاًگي دادُ    عٌززَاى

 (1 :تاضذ هي ی اغلي ايي سٍش ضاهل دٍ تخص ايذُ [.2،4،5]كٌذ هي

رزشاس دادى   (2        ٍ ّای هتحاٍت سهض كشدى هٌاتع اعالعات تا كلیذ

ای كِ كاستش  ّای هَسد ًیاص دس اختیاس ّش كاستش تِ گًَِ هموَعِ كلیذ

توام اعالعاتي دسزت ياتزذ كزِ همزاص تزِ      رادس تاضذ فقظ ٍ فقظ تِ 

 .دستشسي تِ آًْا است

يک جَاب ٍاضح تشای ايي هسالِ آى است كِ تِ ّش هٌثع اعالعزات  

ّای هَسد ًیزاص تزشای    كلیذی اختػاظ دادُ ضَد ٍ تِ ّش كاستش كلیذ

دادُ ضزَد.   ،آضکاسساصی هٌاتعي كِ همَص دستشسي تزِ آًْزا سا داسد  

يي كِ تايذ تَسظ سیستن ًگْزذاسی ٍ  ٍلي تا تَجِ تِ كثشت كلیذّا

ّايي كزِ ّزش    تیي كاستشاى تَصيع ضَد ٍ ّوچٌیي كثشت تعذاد كلیذ

زذاصُ تعزذاد هٌزاتع     كاستش تايذ ًگْذاسی ٍ هذيشيت كٌذ )حذاكثش تِ ًا

ٍ اص آًمزا كزِ اهٌیزت     اعالعاتي كِ هماص تِ دستشسي تِ آًْا است(

سهضًگزاسی   ّای سهضًگاسی هتکي تش ححا هحشهاًگي كلیذّای سٍش

تزشای جلزَگیشی اص     .[6]ايي جَاب تسیاس پش ّضيٌزِ اسزت   تاضذ، هي

تعذاد تسزیاسی كلیزذ تَسزظ كزاستشاى ٍ      رخیشُ ساصی ٍ هذيشيت

كزِ اهکزاى هطزتر كزشدى       اضزتقا  كلیزذ   تَاى اص سٍش سیستن هي

آٍسد، اسزتحادُ   سا تزِ ٍجزَد هزي    كلیذّای جذيزذ اص كلیزذ هَجزَد   

د كلیذّای ًگْذاسی ضزذُ تَسزظ   ّذف كویٌِ كشدى تعذا[. 3]كشد

گیزشی اص سٍش اضزتقا     سیستن ٍ تَصيع ضذُ تیي كاستشاى تزا تْزشُ  

ای است كِ سیاست كٌتشل دستشسي ًیض تزِ دسسزتي    كلیذ تِ گًَِ

[ سلسلِ هشاتة دسختي سا تزِ هٌوزَس   1تالًذٍ ٍ ّوکاساى] .اجشا ضَد

يزک   استحادُ اص سٍش اضتقا  كلیذ تشای ايي هسالِ پیطٌْاد دادًذ ٍ

( تشای آى اسائزِ ًوَدًزذ. دس ايزي    ILPسيضی عذد غحیح ) هذل تشًاهِ

سلسلِ هشاتة ّش گشُ يک كلیذ ٍ ّش يال احتوال اضزتقا  كلیزذ سا   

دّذ. هتٌاظش تا ّش يال اعالعاتي عوَهي)غیشهحشهاًِ( ًیزض   ًطاى هي

ٍجَد داسد كِ تزِ عٌزَاى پزاساهتش دس تزاتع اضزتقا  كلیزذ اسزتحادُ        

ّای اضتقال كلیذ عَل هسزیش اضزتقا  كلیزذ     سٍش[. دس 3ضَد] هي 

ویت است] جَد تزَجْي تزِ ايزي اهزش     [ اها دس هذل ه6َتسیاس پش ّا

دس ايي هقالِ تا اضافِ ًوَدى ریذی اص ٍجزَد هسزیشّای   ًطذُ است. 

صائذ كِ سشعت دستشسزي تزِ اعالعزات سا كزاّص دادُ ٍ هزذيشيت      

 ن.كٌی ساصد، جلَگیشی هي تش هي اعالعات عوَهي سا سخت
 

 مفاهیم اولیه .2

تزا   ی كلیذ سهضًگاسی جذيذی سا  سٍش اضتقا  كلیذ، اهکاى هحاسثِ

طي اص يک كلیذ هحشهاًِ ن هي دًا كٌذ تزِ   ی هَجَد دس سیستن فشّا

تَاى اص كلیذ هطتر ضذُ دس سهضًگاسی ٍ يا همزذدا دس   عَسی كِ هي

تَجزِ كٌیزذ  اضزتقا  كلیزذ      .[5]سًٍذ اضتقا  كلیذ اسزتحادُ كزشد  

تَاى تِ كلیزذ   ضذُ ًوي سًٍذی يک عشفِ است، يعٌي، اص كلیذ هطتر

ّای اضتقا  كلیذ تزش   اص سٍشاغلي دست يافت. تِ ايي دلیل هعوَال 

 [.3]گیشًذ هي  ّا تْشُ سٍی سلسلِ هشاتة

تِ هموَعِ هٌاتع  Uهموَعِ همَصّای دستشسي هموَعِ كاستشاى  

R تَاى تا هاتشيسي ًوايص داد كِ ّش سغش آى هتٌاظش  سا هي 
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هٌثع است. تِ اصای كزاستش   تا يک كاستش ٍ ّش ستَى آى هتٌاظش تا يک

u  هٌثع ٍr  دسغَست ٍجَد همَص دستشسي ,   - ٍ دس غیش     

[ سلسزلِ هشاتثزي تزش    2داهیاًي ٍ ّوکزاساى]  ايي غَست غحش است.

ِ  اساس هموَعِ كاستشاى تا تشتیة ج ِ   ضئزي ساتغز ای  ی صيزش هموَعز

 تشای اضتقا  كلیذ پیطٌْاد دادًذ.

 [: سلسزلِ هشاتزة كزاستش تزِ غزَست صٍ      5]سلسله مراتب کاربر 

ي اص ( )  كززِ دس آى (  ( ) )  | |  ٍ ضززاهل U هموَعززِ تززًَا

 ای است كِ: ی صيش هموَعِ ساتغِ   ی عضَ است. ساتغِ

     اگش ٍ فقظ اگش        ( )         

تزَاى تَسزظ گشافزي جْزت داس      اضتقا  كلیذ سا هزي سلسلِ هشاتة 

ش يزک كلیزذ ٍ ّشيزال ًطزاى     ًوايص داد كِ دس آى ّش گزشُ هتٌزاظ  

 دٌّززذُ اهکززاى هطززتر ضززذى كلیززذ فشصًززذ اص كلیززذ  ٍالززذ اسززت. 

ّزش    دٌّذ. ًوايص هي v.aclسا تا  v ی ی كاتشاى هتٌاظش تا گشُ هموَعِ

ي كزِ تزِ آى     ی هتٌاظش تا هموَعِ هٌثع تا كلیذ گشُ ی توام كزاستشًا

    ی ّا ٍ گزشُ  ی ايي گشُ ضَد. تِ هموَعِ دستشسي داسًذ، سهض هي

 Mتزا   گَيٌذ ٍ آى سا ّای اغلي هي ی گشُ هموَعِ         كِ 

تالًذٍ ٍ ّوکاساى تشاساس سلسلِ هشاتة كاستش،  [.1]دٌّذ ًوايص هي

ٌزِ سا تعشيزک كشدًزذ كزِ دسختزي سيطزِ داس تزا        دسخت كزاستش كوی 

ّزای اغزلي اسزت. ايزي دسخزت       ٍ ضاهل هموَعِ گزشُ     ی سيطِ

كٌذ. ّوچٌزیي   كوتشيي تعذاد كلیذ هوکي سا تیي كاستشاى تَصيع هي

ّا تشای ّش يال ٍصًي سا تعشيک ًوَدًذ ٍ ًطاى دادًذ هسالِ تْیٌِ  آى

ٍصى كویٌزِ   ساصی تعذاد كلیزذّا هعزادل هسزالِ دسخزت كزاستش تزا      

ی  ّززا تشاسززاس ساتغززِ ی يززال هموَعززِ E[. فززشؼ كٌیززذ 1اسززت]

 ضَد: ای تاضذ. ٍصى ّشيال تِ غَست صيش تعشيک هي صيشهموَعِ
  

 (     )  |             |                  (     )    
 

 ILPمدل  .3

كزِ ًطزاى       (     )هتٌزاظش تزا ّزش يزال          هتغیش غحش ٍ يک 

دٌّذُ حضَس يا عذم حضَس ايزي يزال دس دسخزت اسزت سا دس ًوزش      

ذ تَد. ILPتگیشيذ. هذل   تِ غَست صيش خَّا

   ∑  (     )   

.     /   

                                                  ( ) 

 تِ عَسی كِ: 

∑    

     .     /   

                                                     ( ) 

| | ∑    

     .     /   

   ∑     

     .     /   

               ( ) 

 ∑     

     .     /   

   ∑     

     .     /   

                  ( ) 

∑    

     .     /   

                                                     ( ) 

 

      *   +                        (     )                                   ( ) 

ّزا يزک    هتٌزاظش تزا آى      ّايي است كِ  تاتع ّذف ضاهل ٍصى يال

گشاف حاغل  (1كٌٌذ. غي سِ هطخػِ سا ايماب هياست. ضشايظ خ

 (3 ّای اغلي هتعلر تِ دسخت تاضزٌذ؛  ی گشُ ّوِ (2دسخت تاضذ؛ 

 ی غیشاغلي تک فشصًذ هَجَد ًثاضذ. گشُ

ی سيطزِ   ی دسخت تِ جزض گزشُ   ی اٍل ّش گشُ هطخػِتشای تاهیي 

كٌٌزذ.   ( ايي اهش سا تاهیي هزي 5( ٍ)2تايذ يک ٍالذ داضتِ تاضذ؛ ریَد)

ساصد. تشای ححا ّوثٌزذی،   ( هطخػِ دٍم سا ًیض تشآٍسدُ هي5ریذ)

كٌذ دس غَستي كزِ ٍالزذی تزِ آى     ايماب هي    ی ( تشای گش3ُریذ)

ذ حذاك تخػیع دادُ ضذُ تاضذ هي فشصًزذ   ،ثش تزِ تعزذاد هٌزاتع   تًَا

ی غیشاغلي دس دسخت سا هطشٍط  ( ٍجَد ّش گش4ُداضتِ تاضذ. ریذ)

ّزای   ًوايذ. ايزي ریزذ اص ٍجزَد گزشُ     تِ داضتي حذارل دٍ فشصًذ هي

غیشاغلي تک فشصًذ دس دسخزت كزِ تزاییشی دس ٍصى دسخزت كزاستش      

 كٌذ. كٌٌذ، جلَگیشی هي ًذاسًذ اها هسیش اضتقا  كلیذ سا عَالًي هي

 نتایج .4

گیزشی اص سٍش اضزتقا  كلیزذ     تا ساصهاًذّي هٌاسة كلیذّا ٍ تْزشُ 

تَاى دستشسي كاستشاى تِ هٌاتع سا تِ غَست اهي كٌتشل ًوَد. دس  هي

ویت ٍيژُ ای است. عذم درت  ايي تیي سشعت دستشسي ًیض داسای ّا

ذ هضايای ايي سٍش سا تي ایش ساصد. اص  ساصی هي تِ ايي اهش دس هذل تًَا

حززف هسزیشّای    ؛تش است ِ اضتقا  كلیذ خَد فشايٌذی صهاىآًما ك

تشای يزافتي   ييی جستمَ صائذ دس دسخت كاستش كِ ّش كذام ًوايٌذُ

اعالعات عوَهي ٍ يک تاس استحادُ اص تاتع اضتقا  كلیذ ّسزتٌذ، دس  

تَدُ ٍ هضايای استحادُ اص ايزي سٍش  ّا هَیش  سشعت دستشسي تِ دادُ

 ًوايذ. سا ححا هي
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برنامه کردیرو با یفاز یهدف چند مرکب نقلوحمل یزیربرنامه مسأله حل
  یتعامل ریپذامکان یزیر

 zabihi.petroudi@yahoo.com ،یسار نور امیپ دانشگاه ،یاضیر گروه مدعو مدرس ،یپطرود یحیذب اکبر *

 و هانهیهز کاهش به منجر که است عرضه رهیزنج تیریمد از یمهم بخش مرکب نقلوحمل یزیربرنامه :دهیچک
 در. آورند دستبه یشتریب سود یامروز یرقابت یبازارها در توانندیم قیطر نیا از هاشرکت و شودیم خدمات بهبود

. میریگیم نظردر نفت پخش و شیپاال صنعت یبرا را یفاز یهدفچند مرکب نقلوحمل یزیربرنامه مسأله مقاله، نیا
 نفت یتقاضا برآوردن و انبارها در ازین مورد رهیذخ برآوردن د،یتول شیافزا نقل،وحمل یاهنهیهز کاهش یاصل هدف
 در ابهام و پارامترها نیتخم با متناظر دقتعدم و خطا و اطالعات کمبود لیدلبه. است فروش ینواح در شده هیتصف

  بصورت را یهدف چند مرکب نقلوحمل یزیربرنامه مسأله هستند، بودن قینادق منابع که مسأله، یزیربرنامه اهداف
 کی به را مذکور مسأله ،یتعامل ریپذامکان یزیربرنامه روش یریکارگبه با. میکنیم یبندفرمول یفاز مسأله کی

  . میآوریم دستبه مسأله یبرا یهیترج یتوافق جواب و میکنیم لیتبد یرفازیغ یهدفتک مسأله

 جواب ،یتعامل ریپذامکان یزیربرنامه ،یفاز یهدف چند یزیربرنامه مرکب، نقلوحمل یزیربرنامه :یدیکل یهاواژه
  یهیترج یتوافق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دهنده ارائه*

  مقدمه .1

 و پارامترها بودن قینادق لیدلبه یواقع ایدن طیشرا در

 ماتیتصم ها،تیمحدود و یزیربرنامه اهداف در ابهام

 دارند، یفاز تیماه که هستند یاطالعات براساس

فرمول یبرا یفاز یاضیر یزیربرنامه از نیبنابرا

 یهاسال در. میکنیم استفاده یریگمیتصم لیمسا یبند

 و هاشرکت نیب رقابت شیافزا ،یسازیجهان ر،یاخ

 یهاروش قیطر به انیمشتر یهاازین کردنبرآورده

 رهیزنج تیریمد تا داشت آنبر را هاشرکت باصرفه،

چالش با تیریمد جهینت در. ببخشند بهبود را عرضه

 لیتحو یبرا نهیبه یهاروش کردندایپ یبرا ییها

 و نهیهزکم یهاروش با انیمشتر به محصوالت

 کی مرکب نقلوحمل یزیربرنامه. شد مواجه باصرفه

 نقش که است عرضهرهیزنج تیریمد از مهم بخش

حمل. دارد خدمات ودبهب و هانهیهز کاهش یبرا یمهم

 قیطر از خدمات ای کاال عرضه مسأله با مرکب ونقل

 یمقصدها و ییابتدا یمبداها نیب که یاواسطه نقاط
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 در قیتحق اتیادب در. دارد سروکار دارند، وجود یینها

 ونقلحمل لیمسا حل یبرا یمختلف یهاروش اتیعمل

 از توانیم ها،روش نیا ازجمله. دارد وجود مرکب

 حل یهاروش ونقل،حمل مسأله حل یهاتمیورالگ

میتعم نهیکم نهیهز شبکه و یخط یزیربرنامه لیمسا

 یاصل هدف مذکور یهاروش در[. 3] برد نام افتهی

 عمده ضعف. است ونقلحمل کل نهیهز کردن نهیکم

 سروکار هدف کی با تنها که است نیا در هاروش نیا

 تنها تواندینم نهیهز یسازنهیبه عمل، در اما دارند،

 نهیبه گرید لیمسا با وکارکسب. باشد تیریمد هدف

 دیبا تیریمد که است، مواجه زین یاقتصاد یساز

. کند یزیربرنامه شانتیاولو به توجه با هاآن یبرا

 مرکب ونقلحمل لیمسا حل یبرا یادیز قاتیتحق

[ 6] همکارانش و مور: جمله از است، گرفته صورت

 متضاد اهداف با مرکب ونقلحمل مسأاله زا لیتحل کی

برنامه مدل[  3] کاک و دایهما. دادند هیارا چندگانه

 ریپذانعطاف یهاتیمحدود با یخط یآرمان یزیر

 مرکب ونقلحمل مسأله حل یبرا را تقاضا و عرضه

  با یآرمان یزیربرنامه مدل[ 8] شارما. کارگرفتندبه

 در یریگمیتصم تیریمد یبرا را یبعد سه مهیجر تابع

 مقاله، نیا در. کارگرفتبه مرکب ونقلحمل مسأله

 حل یبرا را یتعامل ریپذامکان یزیربرنامه روش

 میدهیم هیارا یفاز یهدف چند مرکب ونقلحمل مسأله

یم دست به مسأله یبرا یهیترج یتوافق جواب و

 در که است صورت نیابه مقاله یدهسازمان.  میآور

 چند مرکب ونقلحمل یزیربرنامه مدل 3و2 بخش

 در مرکب ونقلحمل یزیربرنامه یبرا را یفاز یهدف

 بخش در و میدهیم هیارا نفت پخش و شیپاال صنعت

 یتعامل ریپذامکان یزیربرنامه روش حل ندیفرا 4

 از یریگجهینت 5 بخش در تیدرنها و میدهیم شرحرا

 .میدهیم هیارا را مقاله  نیا در بحث مورد مطلب

 مدل یهاآرمان .2

 نفت پخش و شیپاال صنعت مسأله یسازمدل یبرا
 یهدف چند مرکب ونقلحمل یزیربرنامه مدل بصورت

یم درنظر ریز بصورت را مسأله یهاآرمان ،یفاز
 : میریگ

 :مرکب ونقلحمل یهانهیهز 1.2

 هدف نیا. شود نهیکم دیبا مرکب ونقلحمل کل نهیهز
 از و انبارها به هاشگاهیپاال از نفت حمل نهیهز شامل

 بصورت آرمان نیا. است فروش ینواح به انبارها
 : شودیم انیب ریز

(1)                   

 :دیتول حد 2.2

 دیتول تیظرف کردن نهیشیب بصورت آرمان نیا
 از اجتناب یبرا. شودیم گرفته درنظر هاشگاهیپاال
 تقاضا، برآوردن و نفت هیفتص توان در نانیاطم عدم

. شود دیتول دیبا شده هیتصف نفت از یکاف مقدار کی
 یتقاضا تواندیم د،یتول حد نیا از یبیتقر نیتخم کی

 را دیتول آرمان دگاه،ید نیا با. باشد انبارها تمام
 : میکنیم انیب ریز بصورت

(2)                                 

 :فروش هیناح در نفت یتقاضا 2.2

 هیتصف نفت یتقاضا دیبا انبارها از شده عرضه نفت
 نهیشیب آرمان. کند برآورده را فروش هیناح در شده

 : میریگیم درنظر ریز بصورت را تقاضا

(3)                        

 ریز بصورت را تقاضا نهیکم آرمان مشابه، طوربه
 : میریگیم درنظر

(4)                        

  هاتیمحدود . 2

 :انبارها تیرفظ 1.2

 شده هیتصف نفت. دارد یمشخص تیظرف انبار هر
 از نهیکم مقدار و انبارها به هاشگاهیپاال از شده عرضه

 تیظرف از کمتر دیبا انبارها در شده رهیذخ نفت
 : جهیدرنت باشد، مطلوب

(5)              

 به هاشگاهیپاال از شده هیتصف نفت عرضه 2.2
 :انبارها
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 حمل انبارها به دیبا هاشگاهیپاال در شده هیتصف نفت
 .شود

(6       )  

  یتعامل ریپذامکان یزیربرنامه کردیرو. 4

 وندیپ از که ،یتعامل ریپذامکان یزیربرنامه کردیرو 
 ازکاراهان و میسل روش و[ 3] هوانگ و یال روش

 شده هیارا[ 11] ینیهس و یتراب توسطشده حاصل[ 8]
 یفاز یهدف چند مدل کی روش نیا براساس. است

 یرخطیغ یهدف تک مدل کی به ریز بصورت
 [:  11] شودیم لیتبد یرفازیغ

(7 ) 

  

 به بیترت به  و  آن در که

 درجه نهیکم و هدف تابع نیام k بخش تیرضا درجه

 به  و . کنندیم داللت اهداف بخشتیرضا

 بیضر و هدف تابع نیام k ینسب تیاهم به  بیترت

میتصم توسط  پارامتر. کنندیم داللت یجبران

 یطور به شود،یم نییتع هاتشیترج براساس و رندهیگ

 سطح تنها نه  الوه،ع به.  که

 کند،یم کنترل را اهداف ینهیکم بخش تیرضا

یم کنترل ضمنًا را اهداف نیب یتوافق یدرجه نیهمچن

 جواب دو هر آوردنبدست ییتوانا( 7) مدل یعنی. کند

 مسأله یبرا را نامتوازن یتوافق و متوازن یتوافق

 مقدار لیتعد با رندهیگمیتصم هاتیترج براساس موجود

 .دارد    پارامتر

 یریگجهینت. 5

 لیمسا طیشرا در که لیدال نیا به باتوجه مقاله، نیا در
 یهانهیهز یسازنهیکم هدف برعالوه تیریمد ،یواقع
 است مواجه زین یگرید یاقتصاد اهداف با ونقلحمل

 و پارامترها نیتخم در دقت عدم و خطا به توجه با و
 ونقلحمل یزیربرنامه ،یزیربرنامه اهداف در ابهام

 یفاز یهدف چند یزیربرنامه مسأله بصورت را مرکب
به با. میداد توسعه نفت پخش و شیپاال صنعت یبرا

 جواب ،یتعامل ریپذامکان یزیربرنامه روش یریکارگ
 ن،یبنابرا. میآورد بدست مسأله یبرا یهیترج یتوافق

 یریگمیتصم یابر را ییهاجواب یشنهادیپ روش
میتصم اریاخت در یفاز یهاطیمح در ریپذانعطاف

 . دهدیم قرار رندهیگ
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Abstract: Let the graph (V,E)G   be a cycle with 1n   vertices, pos/neg vertex weights and 

positive edge lengths. The aim is to change the vertex weights at minimum total cost with respect to 

given modification bounds such that a pre-specified vertex becomes 1-median. The classical version 

of this problem has been considered by Burkard, Pleschiutschnig and Zhang. They showed that the 

problem can be solved in 
2(n )O –time. Galavii showed that the inverse 1-maxian problem on a cycle 

with positive edge-lengths and unit cost can be solved in 
2(n )O –time. This article considers the 

inverse 1-median problem on a cycle with positive and negative weights, positive edge-lengths and 

unit cost. We show that this problem can be formulated as a linear program with special structure. 

 

Keywords: Location problem, 1-median, inverse median problem, special linear program.  

                                                           
1
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1.  INTRODUCTION 

In recent years inverse optimization problems found an 

increased interested. The inverse optimization problem 

consists in changing parameters of the problem at 

minimum cost such that a pre-specified solution becomes 

optimal. Recently, inverse p-median problem has been 

investigated by Burkard, Pleschiutschnig and Zhang [1]. 

They showed that the discrete inverse p -median problem 

with real weights can be solved in polynomial time 

provided p  is fixed and not an input parameter. They 

presented a greedy-like algorithm for the inverse 1-median 

problem in the plane provided the distances between in 

points are measured in the Manhattan or maximum metric. 

Also, they showed that the inverse 1-median problem on a 

cycle with positive vertex weights can be solved in 
2(n )O -time. Galavii showed that the inverse 1-maxian 

problem on a cycle with positive edge-lengths and unit 

cost can be solved in  
2(n )O –time. The inverse Fermat-

Weber problem was studied by Burkard, Galavii and 

Gassner [2]. The authors derived a combinatorial 

approach which solves the problem in linear time for unit 

cost and under the assumption that the pre-specified point 

that should become a 1-median does not coincide with a 

given point in the plane. If the pre-specified point 

coincides with one of the given n points in the plane, the 

corresponding inverse problem can be written as convex 

problem and hence is solvable in polynomial time to any 

fixed precision. Galavii [4] showed that the inverse 1-

median problem on a tree with positive weights can be 

solved in linear time. 

2.  THE INVERSE 1-MEDIAN PROBLEM ON CYCLE WITH 

POS/NEG WEIGHTS 

For the classical median problem (the vertex weights 

are positive) on a network, it has been proved by Hakimi 

[5] that the search for an optimal solution of  the p -

median problem can be restricted to the set of vertices. 

This property is known as vertex optimality property and 

does not hold any longer if pos/neg weights are allowed. 

Church and Garfinkel [3] have studied the 1-median 

problem on a network with negative vertex weights. The 

importance of that paper is that is specifies a finite set of 

points containing an optimal solution to the 1-median 

problem on a network with negative weights. In the 1-

maxian problem we want to locate one facility such that 

the sum of positive weighted distances of clients to the 

facility is maximized. The objective of the 1-maxxian 

problem is to find a point x for which 

0

(x) (x,i)
n

i

i

f w d


  

is maximum. As has been shown by church and Garfinkel 

[3], there exists a point 
*x which maximizes (x)f  such 
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 2 

that 
*x B where B is the set of  bottleneck points of 

network. Using these facts, Galavii proved that the inverse 

1-maxian problem on a cycle with positive edge-lengths 

and unit cost can be solved in 
2(n )O -time.      

Proposition  2.1. The inverse 1-maxian problem on a 

cycle with positive edge-lengths and unit cost can be 

solved in 
2(n )O -time. 

 

In the inverse 1-median problem on a cycle with pos/neg 

weights we want to change the vertex weights at minimum 

cost such that a pre-specified point becomes a 1-median of 

the given cycle. Every weight iw  can only be changed 

between a lower bound 0il   and an upper bound iu  . 

We assume that the cost for changing each weight iw by 

one unit is the same. Thus the total cost is measured by the 

function 

0

(p q )
n

i i

i 

  

where ip is the amount by which the weight iw  of  

vertex iv  is increased and  iq  the amount by which  iw  

is decreased. Using this notation, the inverse 1-median 

problem on a cycle can be written as the linear program. 

We show that the linear program has a special structure 

which allows a fast solution of this problem and prove that 

the problem can be solved in 
2(n )O -time.    
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Optimization in Reproducing Kernel Hilbert Spaces
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Abstract:A reproducing kernel Hilbert space is a functional space for which the functional of evaluation at
a given point is continuous in the Hilbert norm. Reproducing kernel Hilbert space optimization is a popular
method used for interpolation of real-valued data. The problem may be stated in the following form: given
data yi ∈ R at a collection of sites ti ∈ Rd, i = 1, . . . , n, consider the problem of finding a smooth function
f(t) to interpolate the data, so that f(ti) = yi. If such a minimization problem is posed on a reproducing
kernel Hilbert space, the solution is guaranteed to exist, is unique and has a very simple form. In this paper
we first provide a systematic study of optimization problem in reproducing kernel Hilbert space setting.
Then we present some mathematical approximation and statistical estimation problems that can be solved
using the reproducing kernel Hilbert space method.
Keywords: reproducing kernel Hilbert space, optimization

1 INTRODUCTION

Reproducing kernel Hilbert spaces play a central
role in many real world optimization problems. The
concept of reproducing kernel can be traced back
to the paper of Zaremba in 1908. [3] linked the re-
producing kernels to positive definite functions in
1909. It had been applications in harmonic func-
tions with Bergman in 1930-1940’s. [1] and [5] were
among the first to apply these methods in statistics.
Since then, many mathematicians have used the re-
producing kernel Hilbert space theory to solve the
theoretical and applied problems on many fields.

This paper is intended to provide the reader with
the necessary background about reproducing kernel
Hilbert spaces to understand how reproducing ker-
nel Hilbert spaces results are used in optimization
problems. The remainder of the paper is organized
as follows. In the second section of this paper we
define a reproducing kernel Hilbert space and then
describe elementary properties of reproducing ker-
nel Hilbert space methods. In Section 3, we provide
some examples and applications of the method.

2 DEFINITION of REPRODUCING KER-
NEL HILBERT SPACE

In this section we first define a reproducing ker-
nel Hilbert space and then describe briefly the ba-
sics, properties and theorems of reproducing kernel
Hilbert space methods.

A. Definition

Consider a Hilbert space H of functions on do-
main E with a scalar product ⟨f, g⟩ and a norm

∥f∥ =
√
⟨f, f⟩. The Hilbert space (H, ⟨·, ·⟩) of

functions on E is said to be a reproducing kernel
Hilbert space if all of its evaluation functionals are
bounded.

The Riesz representation theorem implies that
there exists a kernel k(u, t) : E × E → R such
that

1. for any t ∈ E, k(·, t) ∈ H;

2. f(t) = ⟨k(·, t), f(·)⟩ for any function f ∈ H,
where ⟨·, ·⟩ defines the inner product in H.

The symmetric bivariate function k is called the
reproducing kernel of H because

⟨k(t, ·), k(t′, ·)⟩ = k(t, t′). (1)

B. Properties

Some of the basic properties of reproducing ker-
nels are as follow:

1. a reproducing kernel, k(u, t), of a reproducing
kernel Hilbert space, H, is unique.

2. a reproducing kernel, k(u, t), of a reproduc-
ing kernel Hilbert space, H, is non-negative
definite.

3. for a non-negative definite reproducing ker-
nel, k(u, t), there exists a unique reproducing
kernel Hilbert space, H.

For more details see [1] and [6].

C. Optimization

The problem may be stated in the following form:
Given a smooth real-valued function f(t) in a repro-
ducing kernel Hilbert space, H, define a roughness

∗Corresponding Author

1
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penalty based on a norm defined in H by a kernel
k. The choice of f(t) which interpolates the data
and minimizes the roughness penalty is known as
an optimal interpolation in the reproducing kernel
Hilbert space.

Consider the smoothing problem: minimize

1

n

n∑
i=1

(yi − f0(ti) − f1(ti))
2
+ λ∥f1∥2

(2)

over f1 ∈ H1 and f0 ∈ H0. Assume the points
ti, i = 1, . . . , n are arranged in E in such a way
that the matrix U with the (i, ℓ)-th entry ϕℓ(ti)
has full rank m. [2] showed that in such a case the
solution of the problem leads to a general form of
the representer

f(t) =

n∑
i=1

bik(ti, t) +

m∑
ℓ=1

aℓϕℓ(t)

= τ
⊤
b + u

⊤
a, (3)

where τ = (k(t, t1), . . . , k(t, tn))
⊤, u = (ϕ1(t), . . . , ϕm(t))⊤,

and the coefficients are given by

a =
(
U

⊤
M

−1
U
)−1

U
⊤
M

−1
Y,

b =

(
M

−1 − M
−1

U
(
U

⊤
M

−1
U
)−1

U
⊤
M

−1

)
Y,

where M = K + nλIn, K = {⟨k(ti, t), k(tj , t)⟩} =

(k(ti, tj)) , i, j = 1, . . . , n.

3 EXAMPLES and APPLICATIONS

A. Example1

Consider the reproducing kernel Hilbert space

H =
{
f : f is absolutely continuous, f

′ ∈ L2(E)
}
, E = [0, 1]

with an inner product

⟨f, g⟩ = f(0)g(0) +

∫ 1

0

f
′
(t)g

′
(t) dt.

Applying integration by parts we can easily show
that k(s, t) = 1+min(s, t) is the reproducing kernel
of this space.

B. Example2

Given points f(ti) = yi, say, f(0) = 1 and
f(−1/2) = 2 and kernel k(s, t) = 0.5 + 1.5st on
[−1, 1] we want to interpolate f . Let s = −0.5 and
t = 0. The solution in a special case of (2) where

there is no drift. In this case the solution can be
easily take the form f(t) = −2t+ 1 by (3).

C. Application in Statistics

Some applications of reproducing kernels can be
identified in the area of Gaussian process prediction
such as kriging where kernel plays the role of inverse
covariance functions. As a matter of fact, there
exists a one-to-one correspondence between repro-
ducing kernel Hilbert spaces and positive definite
functions. The relationship between positive defi-
nite functions and covariance functions links prob-
lems related to stochastic process and functional
methods in reproducing kernel Hilbert space. For
more details see e.g. [4].
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شعاع  با یجیتدردو هدفه با درنظر گرفتن پوشش پوشش حداکثر مسأله 

 یچند دوره زمان یط ریمتغ
 alireza.eydi@uok.ac.ir، استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران، **علیرضا عیدی
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فرض پوشش کامل با  ،یجیدر مسأله پوشش تدر .تسهیالت، مسأله پوشش استیابی  های مکان ترین مدل یکی از رایج چکیده:

در  .ابدی یمقدار پوشش نقطه تقاضا کاهش م ل،یاز تسه صلهفا شیصورت که با افزا نیبد شود یم نیگزیتابع پوشش جا کی

به دلیل  در مسائل دنیای واقعی، .است التیساخت تسه ریمتغ نهیبه هز شعاع پوشش وابسته نیز ریمسأله پوشش با شعاع متغ

توان در طی  یابی مجدد تسهیالت شود، این مسأله را می آنکه ممکن است تقاضای نقاط در طی زمان تغییر کند و منجربه مکان

درنظر گرفتن دو هدف حداکثر کردن  لحاظ کردن ظرفیت تسهیالت و با ،مقاله نیدر ااز اینرو چند دوره زمانی فرموله نمود. 

ریزی آمیخته عدد  مدل جدیدی بصورت برنامه مجدد تسهیالت، یابیتقاضای پوشش داده شده و حداقل کردن هزینه مکان

 انجام شد. ای، اعتبارسنجی آن سپس با حل یک مثال نمونهو  کد گردید GAMSافزار  در نرممذکور مدل  شود. صحیح ارائه می

ت.یابی مجدد تسهیال ، مکاندار، پوشش چند هدفه پوشش تدریجی، پوشش با شعاع متغیر، تسهیالت ظرفیت کلمات کلیدی:

                                                           

 *ارائه دهنده

 

  مقدمه .1

کدرد    یبندد  به دو دسته عمدده طبقده   توان یمسأله پوشش را م

پوشش مجموعه و حداکثر پوشش. مسأله حدداکثر پوشدش بده    

پوشش داده شده، توسط اسدتقرار   یدنبال حداکثر کردن تقاضا

است. مسأله حداکثر پوشش ابتدا توسط چدار    لیتسه یتعداد

مگیددو و همکداران بابدت کردندد کده       [.1شدد    یمعرف لهیو رو

 بدر  . [1  است NP-hardمسأله حداکثر پوشش یک مسأله 

مسدأله   یبدرا  یتکدامل  تمیالگدور  کید خود،  قی[ در تحق2  یارب

ارائده   یبر مفهوم پوشش جزئد  مجدد دو هدفه مشتمل یابی مکان

بدا   رید [ مسأله پوشدش بدا شدعاع متغ   3نمود. برمن و همکاران  

به پوشدش   جهبا تو التیاستقرار تسه نهیهدف حداقل کردن هز

و تروسدکات   یوسولوسدک  نمودندد.  یهمه نقاط تقاضدا را بررسد  

 نیچندد  یابی مکان یبرا یا چند دوره صیتخص-یابی مسأله مکان

 زالده یو عز یدیرشد  یمجتبد  دی[. س4  را درنظر گرفتند لیتسه

حدل مسدأله حدداکثر     یبدرا  یرخطد یمددل    کید [ 6  یجعفر

 تیددو ظرف یجیپوشددش تدددر  تیپوشددش در حالددت محدددود 

و بهدزاد   یجبدل عدامل   دیرا ارائه کردندد. محمدد سدع    التیتسه

مسأله حداکثر پوشش با درنظر گدرفتن   زی[ ن7  یزیتبر انیبانک

 نکده یکردند. با وجدود ا  یرا معرف ریغو شعاع مت یجیپوشش تدر

انجدام   یواقعد  یاید دن طیبده شدرا   دنیرس یبرا یادیز قاتیتحق

فراوان مسائل پوشش در  یبا توجه به کاربردها یول است، گرفته

تعدداد و مکدان تسدهیالت خددماتی و     تعیین نظیر  یواقع یایدن

ها، دفاتر  اورژانسی مانند مدارس، ایستگاههای پلیس، بیمارستان

هنوز  ،ها، تأسیسات رادار، شعب بانک و مراکز خرید پستی، پار 

 یمختلف برا یها و گسترش باتیاز ترک یاریبس یخال یهم جا

 .شود یپوشش احساس م یها مدل

 بندی مسأله فرمول .2

wit  نقطه  یتقاضاوزنi  در دورهt ؛B حداکثر بودجه موجود ،

، حداکثر تعداد Pدوره؛  نیدر اول التیاحداث تسه یبرا

، حداقل dijدر هر دوره احداث کرد؛  توان یکه م یالتیتسه

بابت  نهیهز ی، ارزش فعلFjt؛ j لیو تسه iنقطه  نیفاصله ب

پوشش  تی، ظرفKjt؛ tدر دوره  jدر مکان  لیاحداث تسه

که در  التیمکان تسه راتییتعداد تغ ،mt؛ tدر دوره  j لیتسه

 کی بیتخر نهیهز ی، ارزش فعلcjt ؛باید انجام شود tدوره 

zjtو  xjt ؛tدر دوره  jدر مکان  لیتسه
 tدر دوره  j لی، اگر تسه'

، اگر yijt شود؛ بیتخر tدر دوره  j لی، اگر تسهzjt احداث شود؛

 پوشش داده شود؛ tدر دوره  j لیتوسط تسه iنقطه 

Lijt،یاز تقاضا یکسر i لیکه توسط تسه j  در دورهt  پوشش

 نهیهز ی، ارزش فعلqjt؛ پوشش ی، تابع خطcijt شود؛ یداده م

cit؛ tدر دوره  jدر مکان  لیاحداث تسه ریمتغ
 ی، ارزش فعل'

 .tدر دوره  j لیاحداث تسه نهیهز
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 هدف .کند یپوشش داده شده را حداکثر م ی( تقاضا1هدف )

. کند یرا حداقل م التیمجدد تسه یابی مکان نهی( هز2)

را نشان  tدر دوره  التی( حداکثر تعداد تسه3) تیمحدود

 یابی مکانمحدودیت بودجه برای (، 4) تی. محدوددهد یم

پوشش ( 5) تی. محدوداست یزمان دوره نیدر اول التیتسه

 انی( ب6) تی. محدودکند را تضمین می tدر دوره  نقاط تقاضا

. در صورت احداث تسهیل، نقاط تقاضا پوشش یابندکه  کند یم

در  j لیتوسط تسه i یاز تقاضا یکسر پوشش (7) تیمحدود

حداکثر مقدار پوشش ( 8) تی. محدوددهد را نشان می tدوره 

. دهد را نشان می tدر دوره  j لیتسهتوسط  iتقاضای 

. دهد یرا نشان م tدر دوره  j لیتسه تیظرف (9) تیمحدود

یابی مجدد  مکانکه در صورت  کند یم نی( تضم11) تیمحدود

 تی. محدودردیتعلق گ یابی مجدد به آنها مکان نهی، هزتسهیالت

 (12) تی. محدوداست tدر دوره  j لیاحداث تسه نهی( هز11)

 .دهد را نشان می tمجدد در دوره  یها یابی مکانتعداد 

 .باشد یم رهایمربوط به عالمت متغ تی( محدود13) تیمحدود

 نتایج .3

هددف واحدد از روش    کید مدل بده   نیتوابع هدف ا لیتبد یبرا

 .[5استفاده شده است   یوزن بیراض

 
 باتی مدل(. نتایج محاس1جدول )

 w1 w2 u شماره مسأله

1 1.2 1.8 1 
2 1.4 1.6 1.751 
3 1.5 1.5 1.626 
4 1.6 1.4 1.511 
5 1.8 1.2 1.25 

کدد گردیدده و بدر روی     GAMSافدزار   مدل این مسأله بدا ندرم  

اجرا شده کده نتدایج آن مطدابق     2.53GHای با پردازنده  رایانه

بدست آمده است )پارامترهدا بصدورت تصدادفی تولیدد      1جدول 

مکان بدالقوه بدرای    21نقطه تقاضا و  21مسأله دارای  اند(. شده

احداث تسهیل است. حداکثر تعدداد تسدهیلی کده در هدر دوره     

 عدد است. 8یابی کرد،  توان مکان می

های  بودن مسأله پوشش، توسعه الگوریتم np-hardبا توجه به 

های مناسب در  ابتکاری و فراابتکاری برای رسیدن به جواب

تواند در تحقیقات آتی مورد مطالع قرار  قبولمیمدت زمان قابل 

 گیرد.
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Abstract: In this paper, an especial technique proposed for Using Invasive Weed Optimization 

Algorithm to Solve the Permutation Problems. Because of local search operator in IWO algorithm is 

design for continuous problem, we first employ a new coding and decoding technique to efficiently 

map discrete feasible space of the Permutation Problems to a continuous space (a unique number). The 

proposed IWO will further use this number to produce new solutions by normal distribution. 

Afterwards, the algorithm decodes the solutions to its respective feasible solution in the discrete 

feasible space and returns the solutions. The computational results show that the good performance of 

the proposed algorithm. 

Keywords: Invasive Weed Optimization, factoradic base, single row facility location problem 

1.  INTRODUCTION 

 During the last decades, metaheuristics have received 

considerable attention and have experienced rapid 

development [1]. Their popularity lies in their ease of use 

and their ability to achieve to optimal or near optimal 

solution in short time. 

One of these metaheuristics is invasive weed optimization 

(IWO) which introduced by Mehrabian and Lucas[2] 

for solving continuous optimization problems and shown 

good performance in solving wide range of continuous 

search problem. 

Due to especial search strategy of IWO which design for 

solving continues problem it's rarely be applied in 

permutation problem. The goal of the present paper is to 

introduce a technique to obstacle this shortest of IWO. 

2.  ORIGINAL IWO ALGORITHM 

IWO[2] is a continuous, stochastic numerical algorithm 

that mimics the colonizing behavior of weeds. Firstly, a 

population of initial seeds is randomly spread over the 

entire search space. These weeds will finally grow up and 

execute the following steps of algorithm. There are four 

steps of the algorithm as delineated below: 

 
I. Initialization 

II. Reproduction 

III. Spatial distribution 

IV. Competitive exclusion  

V. Termination Condition 

 

Because of IWO algorithm design for continues problem 

and local search operator in this algorithm use normal 

distribution to search feasible space, we can’t use this 

algorithm directly so we applied a coding method to map 

every permutation to a number and then use this number 

as mean of normal distribution and produced new seed 

(solution) and after that decoding this new number to 

permutation. This technique describes follow: 

3.  FACTORADIC BASE 

Factoradic is a specific constructed number system and 

arrangements a lexicographical index for permutations[3]. 

The concept of the factoradic is closely connected to that 

of the Lehmer code[3]. This numbering system is a 

factorial-based mixed radix numeral system: the ith digit 

from right side is to be multiplied by i!. In factoradic 

system, the rightmost digit is always 0, the second digit is 

0, or 1, the third 0, 1 or 2 and so on[3]. For instance, 44 in 

decimal base can be shown as (1433120100) in factoradic 

base. 

 (1433120100)=1×4! +3×3! +1×2! =4410 (2) 

The factoradic numbering system is not having two 

possible interpretations and No number can be described 

in more than one way due to the fact that the sum of 

consecutive factorials multiplied by their index is always 

the next factorial minus one [3]: 

∑       (   )    
        (3) 

A.  Relation between factoradic base and permutations 

There is a natural mapping between the permutations of n 

elements in lexicographical order and the integers 0, 1,…, 

n!-1, when the integers are expressed in factoradic form. 

This mapping has been called the Lehmer code. For 

instance, with n = 3, this mapping is illustrated in Table 1. 
Table 1 

Natural Mapping between Factoradic Numbers and Permutations 

When N = 3. 

Decimal Factoradic Permutation 

010 020100 1,2,3 

110 021100 1,3,2 

210 120100 2,1,3 

310 121100 2,3,1 

410 220100 3,1,2 

510 221100 3,2,1 
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For mapping permutations into factoradic numbers and 

vice versa, two algorithms are proposed in McCaffrey [4] 

and further used in Behroozi [5]. Computational 

complexity of both algorithms are O(n) which makes the 

algorithms able to efficiently map decimal numbers to 

factoradic numbers ,factoradic numbers to the 

permutations and vice versa. These two algorithms are 

presented as Algorithm 1 and Algorithm 2. Table 2 

demonstrates the mapping of (2 – 3 – 1) → (121100) based 

on Algorithm 1. 
 

TABLE 2 

Mapping of (2 – 3 – 1) → (121100) Based On Algorithm 1 

Iteration k=1 k=2 k=3 

Permutation 2 3 1 

P {1,2,3} {1,3} {1} 

F {0,1,2} {0,1,2} {0,1,2} 

Factoradic 1 1 0 

 

Algorithm 1: Mapping permutation to factoradic. 

Step 1: Consider f= {0, 1,…, n-1} as a list of possible 

digits for factoradic base in ascending order, and also a 

list of possible numbers in permutation p={1,2,…,n} 

Step 2: For k=1,2,…,n, select the kth digit in 

permutation, and find this digit in p. Suppose that this 

digit is the ith digit in p={1,2,…,n}. Choose the ith 

element of f, set this element as the kth element of 

factoradic, and omit this element from p. 

 
TABLE 3 

Mapping of (121100) → (2 – 3 – 1) Based On Algorithm 2 

Iteration k=1 k=2 k=3 

Factoradic 1 1 0 

F {0,1,2} {0,1,2} {0,1,2} 

P {1,2,3} {1,3} {1} 

Permutation 2 3 1 

 

Algorithm 2: Mapping factoradic to permutation. 

 

Step 1: like previous algorithm Consider a list of 

possible digits of factoradic base in ascending order f= 

{0, 1… n-1}, and also a list of possible numbers in 

permutation p= {1, 2… n} 

Step 2: For k=1,2,…,n: select the kth digit in 

factoradic representation, and find this digit in 

f={0,1,…,n-1}.assume that this digit is the ith digit in 

f={0,1,…,n-1}. Select the ith element of p, set this 

element as the kth element of permutation, and omit 

this element from p. 

Table 3 demonstrates the mapping of (121100) → (2 – 3 – 

1) based on Algorithm 2. 

4.  COMPUTATIONAL RESULTS 

In this section, performance of the proposed IWO is 

presented. To verify the performance of the algorithm, we 

have tested it on Single Row Facility Layout Problem as 

one of the well know permutation problem in literature. 

Single Row Facility Layout Problem (SRFLP) consists of 

arranging a number of rectangular facilities with varying 

length on one side of a straight line to minimize the 

weighted sum of the distance between all facility pairs. 

We have tested it by a set of 8 problems available in the 

literature. 

The following experimentally derived values are proposed 

for the parameters: 

      ,      ,            ,      , 

      ,   ,            ,             ,k=10% and 

q=5%. 

Where n is number of facilities. 

For each instance algorithm run five times independently 

and best solution that obtain shown in table 4 in compare 

of other methods in literature. 
Table 4 

Comparative results for problem 
     

No. of Fac. [6] [7] [8] 
Proposed 
Method 

5 1.14 1.165 1.1 1.1 
6 1.99 2.085 1.99 1.99 
7 5.15 5.42 4.73 4.73 
8 6.775 7.995 6.295 6.295 
12 24.715 31.525 23.365 23.365 
15 54.83 62.624 44.6 44.6 
20 141.04 178.149 119.71 119.71 
30 405.52 414.4 334.87 334.87 

5.  CONCLUSION 

Invasive weed optimization algorithm is a metaheuristics 

which introduced for solving continuous optimization 

problems. Due to especial search strategy of IWO which 

design for solving continues problem, this meta-heuristic 

rarely be applied in permutation problem. In this study a 

technique introduced to obstacle this shortest of IWO. The 

proposed algorithm employs a coding procedure to map 

the permutation of jobs into a continuous space (a 

number) where Invasive Weed Optimization Algorithm  

can efficiently Dispread the new produced seed sand 

perform exploration. Afterward, the algorithm map new 

seed to permutation. Performance of the proposed 

algorithm was tested over a   variety of the problems. The 

computational results verify the efficiency of the 

algorithm in finding near-optimum solutions.  
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Abstract: This paper presents a method for constructing an appropriate approximation of the efficient
set of a multi-objective linear optimization problem. The method employs the concept of ball center of a
polytope that is applied recently to solve linear programming problems. It is proved that the output of the
suggested algorithm satisfies the dispersion property.

1 INTRODUCTION

Modern design problems often involve multiple ob-
jectives and treat as multi-objective optimization
problems. There are several strategies to solve
these problems. Some approaches try to convert
the problem into a single-objective problem. Such
conversion is usually achieved by using either ex-
plicit or implicit weights, preferences, utilities, or
targets taken from the decision maker. Another
strategies attempt to identify a set of discrete
points as an approximation of the efficient fron-
tier for decision makers without pre-assuming their
preferences. Based on these strategies, this paper
proposes a disctere approximation by use of an in-
terior point method.

To compare vectors in vector optimization, an or-
der is required. For x1, x2 ∈ Rn the common orders
are weak componentwise order (x1 = x2 ⇔ x1

i >
x2
i ∀ i = 1, · · · , n), componentwise order (x1 ≥

x2 ⇔ x1 = x2, and x1 ̸= x2) and strict componen-
twise order (x1 > x2 ⇔ x1

i > x2
i ∀ i = 1, · · · , n).

The multiobjective linear optimization problem can
be described as follows [1]:

max Cx = (C1.x,C2.x, · · · , Cp.x)
′

s.t. x ∈ X = {x ∈ Rn|Ax 5 b}, (1)

where C is a p×n matrix, whose rows are row vec-
tors Cj., x ∈ Rn and b ∈ Rm are column vectors, A
is an m× n matrix, and ′ stands for transpose.

Definition 1.1. ([1]) A solution x̂ ∈ X is called
(a) an (weak) efficient solution of Problem (1) if
@ x ∈ X : Cx (>) ≥ Cx̂. If x is efficient then
y = Cx is called a nondominated point. YN and

(XWE) XE denote the set of all nondominated
points and all (weak) efficient solutions of Problem
(1), respectively.

Definition 1.2. ([1]) A solution x̂ ∈ X is called a
strictly efficient solution of Problem (1) if @ x (̸=
x̂) ∈ X : Cx = Cx̂. XSE denotes the set of all
strictly efficient solutions of Problem (1).

Definition 1.3. ([3]) A discrete approxima-
tion N of YN satisfy the dispersion property if
d(C(x), C(x̄)) > δ for every two point C(x) and
C(x̄) ∈ N , where d is a metric on Rp and δ > 0.

2 BALL CENTER OF A POLYTOPE

First some definitions are mentioned which are
needed in the sequel.

Definition 2.1. ([2]) Let x ∈ Rn and ∥x∥p be the
p-norm of x. Then, a closed ball of radius δ ≥ 0
centered at x0 ∈ Rn is defined by B(x0, δ) := {x ∈
Rn | ∥x− x0∥p ≤ δ}.
Definition 2.2. ([2]) Let X be a bounded poly-
tope with a nonempty interior represented by X =
{x ∈ Rn | Ax 5 b}, where A is an m × n ma-
trix and b ∈ Rm is a column vector. x∗ ∈ X
is a ball center of X if B(x∗, δ∗) ⊆ X , where
δ∗ = max{δ | B(x∗, δ) ⊆ X}.

To find a ball center of the feasible set, Murty
and Oskoorouchi [2] suggested solving a linear pro-
gramming problem as follows:

max δ, s.t. δ +Ai.x ≤ bi, δ ≥ 0 (2)

where Ai. is the ith row of matrix A and moreover
∥Ai.∥2 = 1.

∗Corresponding Author
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3 SOLVING PROBLEM (1) USING BALL
CENTER

Without loss of generality, we assume that Prob-
lem (1) has a bounded X where Cx > 0 ∀x ∈ X ,
∥Ai.∥2 = 1 for i = 1, · · · ,m, ∥Cj.∥2 = 1 for
j = 1, · · · , p. Based on the above discussions,
the following algorithm is suggested:

Algorithm 3.1.
Input: An instance of Problem (1) with the stated
parameters and assumptions, (w1, · · · , wp)

′ > 0
and 0 < ϵ ∈ R as the given tolerance.

Step 1. Set k := 1, X k := X , and θk := 0.

Step 2. Find xk as the ball center of the
polytope X k. Also, let δk denote the radius of
the largest closed ball inside X k centered at
xk. If δk 6 ϵ go to Step 4.

Step 3. Set
xk0 := xk;
xk1 := xk + δke1, · · · , xkn := xk + δken;
xkn+1 := xk − δke1, · · · , xk2n := xk − δken;
θki := minj∈{1,··· ,p}

1
wj

Cj.x
ki , i = 0, 1, ..., 2n;

θks := maxi∈{0,1,··· ,2n}{θki}, θk+1 := θks ;

X k+1 := {x ∈ Rn | Ax 5 b, 1
wj

Cj.x >
θk+1, j = 1, · · · , p};
k := k + 1 and go to Step 2.

Step 4. Stop, xk is the desired solution.

Output: The set A(w) = {xk} as a solution to
Problem (1).

4 MAIN RESULTS

In sequel, a summary of some main results are pre-
sented.

Theorem 4.1. In Algorithm 3.1, suppose that
δk+1 = 0. Then, xk+1 ∈ XWE.

Theorem 4.2. Algorithm 3.1 terminates after a
finite number of iterations for any ϵ > 0.

Theorem 4.3. Let x̂ ∈ X be an efficient solution
of Problem (1). If, in Algorithm 3.1, w = γCx̂
where 0 < γ ∈ R and δk 6 ϵ for the given toler-
ance ϵ > 0 then x̂ ∈ X k.

Theorem 4.4. Suppose that x̂ ∈ XE and, in Al-
gorithm 3.1, w = γCx̂ where 0 < γ ∈ R. Letting

ϵ → 0 yields ∩∞
k=1X k = {x ∈ X | Cx = Cx̂}. If

x̂ ∈ XSE, then ∩∞
k=1X k = {x̂}.

Theorem 4.5. Let 2 < r ∈ N be given. Let Wr =
{w1, w2, ..., wq} = {w | w = 1

r (a1, a2, ..., ap−1, r −∑p−1
i=1 ai) : a1 = 1, ..., r − 1, ai = 1, ..., r − 1 −∑i−1
j=1 aj , i = 2, ..., p − 1}, where q = (r−1)(r−2)

2 . If

N = {Cxi | xi = A(wi), Cxi × wi ̸= 0, wi ∈ Wr},
then for any Cxj ∈ N there is only one wj ∈ W
such that xj = A(wj), where W = {wi ∈ Wr |
C(A(wi)) ∈ N} and × stands for cross product.
Moreover, N satisfy the dispersion property.

5 NUMERICAL EXAMPLE

Example 5.1. Consider a multi-objective linear
optimization problem as follows:

max {9x1 + 2x2, 3x1 + 13x2}
s.t. 4x1 + x2 6 120, x1 + 3x2 6 90,

−x1 + 3x2 6 70,−6x1 + x2 6 0, x2 > 0.

A discrete approximation of the efiicient set is
shown in Figure 1.

Figure 1: A discrete approximation of the efiicient set.
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 يك روش حل براي مسايل برنامه ريزي خطي با ضرايب هدف خاكستري

 nasri@umz.ac.ir،عيذ ّبدي ًبصزي، ػضَ ّيأت ػلوي گزٍُ  ریبضي، داًؾگبُ هبسًذراى

 yazdani@umz.ac.ir،اهلل ثخؼ یشداًي، ػضَ ّيأت ػلوي گزٍُ  ریبضي، داًؾگبُ هبسًذراى

 d.darvishi@stu.umz.ac.ir،، داًؾجَي دكتزي  ریبضي، داًؾگبُ هبسًذراى*داٍد درٍیؾي علَكالیي

  

  :چکیده

پظ اس هؼزفي هذل ّبي ثزًبهِ ریشي خطي فبسي، ًَع دیگزي اس هذل ّبي ریبضي هَعَم ثِ ثزًبهِ ریشي خطي خبكغتزي 

 تَعط پزفغَر 1982ًظزیِ عيغتن ّبي خبكغتزي در اثتذاي . جبیگبُ ٍی ضُ اي را در تحقيقبت عبل ّبي اخيز ثبس ًوَدُ اعت

اس ایٌزٍ در ایي هقبلِ ًظزیِ عيغتن ّبي خبكغتزي، هفبّين ػذد ٍ رٍاثط خبكغتزي ثِ طَر . جَالًگ دًگ ارائِ ؽذُ اعت

 . در ضوي ثزًبهِ ریشي خطي ثب ضزایت ّذف خبكغتزي ثيبى ٍ یك رٍػ حل ثزاي آى ارائِ هي كٌين. هختصز هؼزفي هي ؽَد

 .ثزًبهِ ریشي خطي، ًظزیِ عيغتن ّبي خبكغتزي، ػذد خبكغتزي: کلمات کلیدی

 

                                                           

ارائو دىنده*  

 مقدمه .1

 .ّغتٌذ ًبؽٌبختِ اطالػبت اس ثغيبري ٍاقؼي جْبى         در
 هي ثيبى قطؼي اػذاد تَعط هؼوَالً غيزقطؼي هغبیل ایي

 رٍػ ّبي. اعت ًبدرعت قطؼيت ػذم ثيبى ثزاي كِ ؽًَذ،

 خطي ثزًبهِ ریشي در قطؼيت ػذم ًوَدى لحبظ ثزاي هختلفي

 كِ ایي دليل ثِ فبسي ثزًبهِ ریشي .اعت گزفتِ قزار تَجِ هَرد

 پبراهتزّبي در را هجْن ٍ غيزدقيق ّبي دادُ دخبلت اهکبى

 ّبي هذل ثِ ًغجت هي دّذ، گيزًذگبى تصوين ثِ هذل،

 ثْيٌِ هغبئل در اعتفبدُ ثزاي ریبضي ثزًبهِ ریشي كالعيك

 ًتبیج ٍ ثَدُ ثيؾتزي پذیزي اًؼطبف ٍ كبرثزد داراي عبسي،

 اس یکي خبكغتزي ثزًبهِ ریشي. ثبؽذ هي اػتوبدتز قبثل حبصل

 گيزي تصوين ثزاي خبكغتزي، ّبي عيغتن تحليل رٍػ ّبي

 خبكغتزي ثزًبهِ ریشي ًظزیِ .اعت قطؼيت ػذم ؽزایط تحت

 ،(1992)ّوکبراى ٍ ّبًگ تَعط ثؼذّب ٍ (1980) دًگ تَعط

 ارسػ كِ ػذد یك .ؽذ ثيبى قطؼيت ػذم هغبئل حل ثزاي

 یك تَعط اهب، ؽَد ثيبى ًوي تَاًذ قطؼي طَر ثِ آى ٍاقؼي

 ػذد ّز. اعت ػذد خبكغتزي یك هي ؽَد ؽٌبختِ ثبسُ

 در .گيزد هي قزار ثبسُ ایي در كِ اعت  ػذدي(قطؼي)عفيذ

 عيبُ ٍ عفيذ، حبلت عِ ثِ عيغتن خبكغتزي، تحليل

 اطالػبت ؽٌبختِ عفيذ عيغتن .هي ؽَد تقغين خبكغتزي

 عيبُ اطالػبت عيغتن هقبثل، در .هي دّذ ارائِ را اي ؽذُ

 دٍ ّز عيغتن خبكغتزي .دارد ّوزاُ ثِ را اي ًبؽٌبختِ كبهالً

 جبًغَى،(دارد ثز در ًبؽٌبختِ را ٍ ؽذُ ؽٌبختِ اطالػبت ًَع

در ایي هقبلِ ضوي هؼزفي هفبّين ًظزیِ عيغتن ّبي . (2006

خبكغتزي، هفَْم ػذد ٍ حغبة خبكغتزي ارائِ ٍ پظ اس 

هؼزفي هغبیل ثزًبهِ ریشي خطي ثب ضزایت ّذف خبكغتزي ثِ 

. حل آى پزداختِ ؽذُ اعت
 

 نظريه سیستم های خاکستری.2

 كِ ّغتٌذ هؤثز هتؼذدي ػَاهل ػوَهي عيغتن ّز         در

 را عيغتن تَعؼِ ٍ رًٍذ رؽذ ٍ ٍضؼيت ّب آى هتقبثل تأثيز

 تالػ ّب عيغتن تحليل ٍ تجشیِ در  اغلت .كٌٌذ هي تؼييي

 ػول در اهب ؽًَذ ؽٌبعبیي ثيؾتز اّويت ثب ػَاهل ؽَد، هي

 ؽٌبختِ كوتز یب ٍ ًبؽٌبختِ ػَاهل عيغتن، ّز در ّويؾِ

عيغتن ّبي خبكغتزي ثز پبیِ رًگ . دارًذ ٍجَد ًيش اي ؽذُ

ثزاي هثبل، در . هَضَػبت تحت ثزرعي ًبم گذاري ؽذُ اعت

تئَري كٌتزل، هيشاى تبریکي رًگ ّب ًؾبى دٌّذُ هيشاى ٍضَح 

ثز ایي اعبط عيغتن ّبي ثب اطالػبت . اطالػبت ٍ دادُ ّب اعت

كبهال هؼلَم را عيغتن عفيذ، عيغتن ّبي ثب اطالػبت ًبؽٌبختِ 

یب ثذٍى دادُ عيغتن عيبُ ٍ عيغتن ّبي ثب اطالػبت ثخؾي 

یك . هؼلَم ٍ ثخؾي ًبؽٌبختِ را عيغتن خبكغتزي هي ًبهٌذ

 هجوَػِ خبكغتزي ثِ صَرت هجوَػِ اي اس دادُ ّبي غيز
قطؼي تؼزیف هي ؽَد كِ ثَعيلِ اػذاد خبكغتزي، هؼبدالت 

 .خبكغتزي، هبتزیظ ّبي خبكغتزي ٍ غيزُ تَصيف هي ؽَد
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 عدد خاکستری و حساب خاکستری.3
 

],[        یك ػذد خبكغتزي هي تَاًذ ثِ صَرت ba 

در اػذاد خبكغتزي هقذار دقيق ثِ ػجبرت دیگز . تؼزیف ؽَد

ػذد ًبهؾخص اعت اهب ثبسُ اي كِ هقذار آى ػذد را در ثز هي 

گيزد هؼلَم اعت یب ثِ تؼجيز دیگز هقذار دقيق كزاى چپ ٍ 

در حبلي كِ در یك ػذد فبسي . راعت ػذد هؼيي ٍ هؼلَم اعت

ضوي ایي كِ ػذد ثِ صَرت یك ثبسُ تؼزیف هي ؽَد، اهب هقذار 

دقيق ثبل چپ ٍ راعت ػذد هؼلَم ًيغت ٍ اس یك تبثغ ػضَیت 

ّويي تفبٍت ثيي ػذد خبكغتزي ٍ ػذد فبسي . تجؼيت هي كٌذ

هَجت هي ؽَد كِ هحبعجبت ثب اػذاد خبكغتزي اس عبدگي 

ثيؾتزي ًغجت ثِ اػذاد فبسي ثزخَردار ثبؽذ، سیزا تؼييي تبثغ 

ػضَیت ثزاي كزاى چپ ٍ راعت یك ػذد فبسي خَد ّوزاُ ثب 

 .پيچيذگي ّب ٍ ػوليبت هحبعجبتي اعت

],,[],[اگز دٍ ػذد خبكغتزي  12 badc  هفزٍض 

ثبؽذ در ایي صَرت رٍاثط هيبى اػذاد خبكغتزي در قبلت 

 : تؼبریف سیز ثيبى هي ؽَد

 رٍاثط هيبى ػولگزّبي ثبسُ اي گغتزػ یبفتِ ثزاي :1تعريف

  :اػذاد خبكغتزي ثِ صَرت سیز تؼزیف هي ؽَد

21],[ :جوغ دٍ ػذد خبكغتزي (1 dbca                                                                                        

                                                                                     :تفزیق دٍ ػذد خبكغتزي (2

             ],[)( 2121 cbda  

1],[:              قزیٌِ یك ػذد خبكغتزي (3 ab                                                                                                    

             :هؼکَط یك ػذد خبكغتزي (4
  

]
1

,
1

[1

ab
                                                                                                     

:                                           ضزة دٍ ػذد خبكغتزي (5
}],,,max{},,,,min{21 bdbcadacbdbcadac

1:               تقغين  دٍ ػذد خبكغتزي (6
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 ترنامه ريزی خطي تا ضراية خاکستری. 4

 سیز صَرت ثِ خبكغتزي خطي ثزًبهِ ریشي هذل        یك
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سهبًي كِ ثزخي اس پبراهتز ّبي هَجَد در تبثغ ّذف ٍ در 

هحذٍدیت ّب اػذاد خبكغتزي ّغتٌذ، حذ ثبال ٍ پبیيي جَاة ثِ 

 .صَرت سیز خَاّذ ثَد
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 نتـايج . 5

        سهبًي كِ ػذم قطؼيت در ثزدار ّشیٌِ، هبتزیظ ضزایت 

تکٌَلَصیکي ٍ ثزدار هٌبثغ در ثزًبهِ ریشي خطي ًبؽي اس 

كوجَد اطالػبت ثبؽذ هي تَاى اس پبراهتزّبي خبكغتزي در 

ایي گًَِ هغبیل اعتفبدُ كزدُ ٍ ثب تجذیل ٍ حل آًْب ثِ 

اعتفبدُ اس ایي . هغبیل هؼوَلي ثزًبهِ ریشي خطي، حل ًوَد

رٍػ ثزخالف رٍػ ّبي فبسي ًيبس ثِ تبثغ ػضَیت ًذارد ٍ 

ّوچٌيي اًؼطبف ثيؾتزي ثزاي ثذعت آٍردى جَاة ّبي 

 . ثْيٌِ دارد
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 گيري فواصل متغير مدل چندهدفه پايش ميانگين فرايند با طرح نمونه

 s.safaei@nit.ac.ir،صٌؼتي ًَشيشٍاًي تاتل، داًشگاُ هٌْذسي صٌايغگشٍُ  ، ػضَ ّيأت ػلوي*ػثذالستاسصفائي

 e.asadi@nit.ac.ir ػضَ ّيأت ػلوي گشٍُ هٌْذسي صٌايغ، داًشگاُ صٌؼتي ًَشيشٍاًي تاتل، اتشاّين اسذی گٌگشج،

 چکیده:

تادليل است. دس طشح  اًحشافاتّای وٌتشل، واّش تغييشات دس فشايٌذ اص طشيك وٌتشل ٍ حزف  ّذف اص طشاحي ٍ استمشاس ًوَداس

گيشی ٍ ضشية حذٍد وٌتشلي تؼييي شًَذ. ايي تحميك،  پايش فشايٌذ تا استفادُ اص ًوَداسوٌتشلي تايستي اًذاصُ ًوًَِ، تاصُ ًوًَِ

چٌذّذفِ ٍ اهىاى ساصی  ْيٌِسٍيىشد ت فشايٌذ تا هياًگييتشای پايش  X آهاسی ًوَداسّای وٌتشلي-تِ طشاحي التصادی

ّای تْيٌِ پاستَ حاصل اص  تشسسي جَابهي پشداصد.  هاسوَف ُتشپايِ هفاّين صًجيشدس فَاصل صهاًي هختلف گيشی اص فشايٌذ  ًوًَِ

ّای پايش فشايٌذ ٍ تَاًايي ًوَداس ، دس ّش دٍ جٌثِ ّضيٌِذُ تشتشی ػولىشد سٍيىشد پيشٌْادیدٌّ ساصی چٌذّذفِ ًشاى هذل

 آهاسی ًوَداس-اسائِ شذُ التصادیهذل  است. گيشی ثاتت ًسثت تِ سٍيىشد ًوًَِ تش اًحشافات تادليل سايي سشيغوٌتشلي دس شٌا

لي فشايٌذ تِ واستشاى ًوايذ وِ اًؼطاف پزيشی تيشتشی دس تٌظين هتغيشّای وٌتش ّايي اسائِ هي هجوَػِ جَاب پيشٌْادی وٌتشلي

 دّذ. هي

 هتغيش، هذل ساصی چٌذّذفِ، پايش ٍاسياًس فشايٌذ تا فَاصل ًوًَِ گيشیًوَداس وٌتشل، طشح  کلمات کلیدی: 

                                                           

 *ارائو دىنده

 

  مقدمه .1

وٌتشل دس طَل پاايش فشايٌاذ ثاتات     ًوَداسپاساهتشّای  چٌاًچِ

 (FSR)گيشی ثاتات  تا ًشخ ًوًَِ  طشحهَسدًظش ّای  تاشٌذ، طشح

شَد. دس هماتل ّشگاُ تشاساس هماديش حاصلِ اص آهااسُ   هياطالق 

، شاذُ يىاي اص پاساهتشّاای ًواَداس تغيياش ًواياذ       اخاز ای ًوًَِ

 Reynolds and) شاًَذ  ًوَداسّای وٌتشل اًطثالي ًاهياذُ هاي  

Arnold, 1989)   طشح تا اًذاصُ ًوًَاِ هتغياش .(VSS)   طاشح تاا ،

ذاصُ ًوًَِ هتغيش ٍ ٍ طشح  تا اً (VSI)گيشی هتغيش  فَاصل ًوًَِ

ِ  اص جولِ طشح (VSSI) گيشی هتغيش تاصُ ًوًَِ گياشی   ّای ًوًَا

 اًطثالي ّستٌذ.

تاا فَاصال صهااًي هتغياش، اٍلايي تااس تَسا          Xًوَداس وٌتشل

Reynolds هطالؼِ شذ ٍ سپس (1988) ٍ ّوىاساى Reynolds   ٍ

Arnold (1989) ّوچٌاااايي ٍ Runger  ٍPignatiello (1991) 

تغييشات  شٌاساييتَاى تيشتشی دس  ّا وِ ايي ًوَداس ًشاى دادًذ

اياي   .داسًاذ  والسايه  X دس هياًگيي فشايٌذ ًسثت تِ ًواَداس 

  ِ ِ   تحميمات صشفا تاِ تْيٌا ّاای آهااسی، هاًٌاذ     سااصی هشخصا

ٍ هتَس  صهاى تا ّشذاس توشواض داشاتِ    خطاّای ًَع يه ٍ دٍ

آهااسی ًوَداسّاای وٌتاشل،    -است. سٍيىاشد طشاحاي التصاادی   

سااصی صيااى ًاشاي اص     سٍيىشد ديگشی است واِ دس پاي حاذالل   

ّای تْيٌِ پايش  ويفيت پاييي تَليذات فشايٌذ تشای تؼييي طشح

تا فَاصل  Xًوَداس وٌتشلفشايٌذ است. ًخستيي طشح التصادی 

تَسؼِ دادُ  Bai   ٍLee (1998)تَس  (VSI)گيشی هتغيش  ًوًَِ

طااشح فااَق سا تااا دسًظشگااشفتي  (2007)ٍ ّوىاااساى   Yuشااذ. 

 ٍ (2009)ٍ ّوىااساى   Linاًاذ.   چٌذيي ػلت تادليل تَسؼِ دادُ

Chen   ٍYeh (2011)  تا  ًوَداس وٌتشلتِ تَسؼِ طشح التصادی

ّاای   ي  غيش ًشهال تاَدى دادُ گيشی هتغيش دس ششا فَاصل ًوًَِ

ِ   پيشايي فشايٌذ پشداختِ اًاذ. تحميماات    سااصی   ، تٌْاا تاِ تْيٌا

ًوَداسوٌتشل تشپاياِ يىاي اص هؼياسّاای آهااسی ٍ ياا التصاادی       

آهااسی  -شذُ است.  تحميك حاضش تِ طشاحي التصاادی  پشداختِ

سٍيىاشد   تشای پاايش هيااًگيي فشايٌاذ تاا     Xًوَداسّای وٌتشلي 

ساصی ّوضهاى هؼياسّاای آهااسی ٍ التصاادی تاا سٍيىاشد       تْيٌِ

گيااشی اص فشايٌااذ دس فَاصاال صهاااًي  چٌذّذفااِ ٍ اهىاااى ًوًَااِ

 هختلف هي پشداصد.

 

 و روش حل پیشنهادی تحقیق مدل .2

تا  آهاسی ًوَداس وٌتشلي پيشٌْادی-ساصی طشاحي التصادی هذل
تصاَست ريال    AATSٍ هؼيااس آهااسی   E(Cost)تَاتغ ّضيٌِ 

واستشدّای صٌؼتي ٍ تشجيحات واستشاى هوىي  شَد. پيشٌْاد هي

است ًياصهٌذ هحذٍديت ّايي سٍی هتغيشّاای تصاوين هسا لِ    

آهاسی اسائاِ شاذُ   -تاشٌذ. تٌاتشايي، دس هذل چٌذّذفِ التصادی

  هحذٍديت ّايي ًيض تايستي لحاظ شَد.
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ّاای ًااچيشُ    ساصی جَابالگَسيتن طًتيه هشتةدس ايي تحميك 

-هاي ّای آلتشًاتيَ  ّای واسا دس اسائِ جَاب وِ اص تىٌيه  2ًخثِ

 .واسگشفتِ شذُ استِتتشای حل هذل  ،(Deb, 2001) تاشذ
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 تحلیل عددی .3

ايي تخش تحليل ػذدی هاذل چٌذّذفاِ پيشاٌْادی اسائاِ     دس 

تاا   1گياشی تصاَست    هٌطمي تشای اًذاصُ ًوًَِشَد. هحذٍدُ  هي

 8سااػت تاا حاذاو ش     0.1گيشی حاذالل   ًوًَِ،  تاصُ ًوًَِ 30

تؼييي شاذُ   5تا  0.1ساػت ٍ ضشية حذٍد وٌتشلي ٍ ّشذاس اص 

است. پاساهتشّای ّضيٌِ ٍ فشايٌذ تششح ريل دسًظشگشفتاِ شاذُ   

ف تاا  دالس، ّضيٌِ يافتي يه اًحاشا  2/0گيشی ًوًَِ است. ّضيٌِ

دالس، هتَسا    50دالس، ّضيٌِ ّش تاس ّشذاس اشتثاّي  50دليل 

سااػت، هتَسا  صهااى     2صهاى جستجَ تشای ّشذاس اشاتثاّي  

ساػت  2جستجَ تشای شٌاسايي اًحشاف تا دليل ٍ اصالح فشايٌذ 

ٍ هيضاى تغييش دس هياًگيي فشايٌذ دسششاي  خاسج اص وٌتاشل تاِ   

ِ تَليذ ّاش ٍاحاذ هحصاَل    اًحشاف هؼياس است. ّضيٌ 5/1اًذاصُ 

هؼيَب دس ششاي  تحت وٌتشل ٍ خاسج اص وٌتشل فشايٌذ تتشتية 

 دالس خَاّذ تَد. 50ٍ  20
 

A
A

T
S

 

 
 Cost($) 

 FRSو  VSI مقایسه نمایش پارتو دو طرح –( 1شکل شماره )

),,,,(تشداس هتغيشّای تصوين دس اياي هسا لِ،   21 nhhwL  اسات 

گيشی اٍل  تشتية ضشية حذٍدوٌتشلي ٍ ّشذاس، تاصُ ًوًَِ وِ تِ

گيشی ّستٌذ. اص ديذگاُ التصاادی، حاذالل    ٍ دٍم ٍ اًذاصُ ًوًَِ

حاصال  ( 7/2 ، 44/1،  38/2،  1/0 ،4) ّا دس تشداس جاَاب ّضيٌِ

                                                           
2 NSGA-II 

دالس دس ّش ساػت تاشای پاايش    94/20شَد وِ ّضيٌِ هؼادل هي

ايي فشايٌذ خَاّذ داشات. دس اياي طاشح هتَسا  صهااى اػاالم       

ساػت است. اها، ّواًگًَِ  AATSVSI=  47/1ّشذاس اصالح شذُ 

َ  ( ًوايش1وِ شىل شواسُ ) سا ًواايش   Cost($) ٍ AATS پااست

َ  هي  38/1،  93/1،  12/0 ،5)آلتشًااتيَ   دّذ، جَاب تْيٌِ پااست

هشخصاِ  ّضيٌاِ اص هماذاس حاذالل،    تا تغيياش اًاذوي دس   ( 96/2 ،

دالس دس ّااش  04/21تااا ّضيٌااِ  09/1هؼااادل   AATSVSIآهاااسی

گيشی ثاتت تا طشح ًوًَِ VSIهمايسِ طشح  وٌذ.ساػت اسائِ هي

FRS دٌّاذُ تشتاشی طاشح پيشاٌْادی اسات. جاَاب        ًيض ًشاى

=حذالل ّضيٌِ طشح ًوًَِ گياشی ثاتات    ),,( nhL (6 ، 69/2  ،

هتَسا   ٍ دالس دس ّاش سااػت    06/21تا ّضيٌاِ هؼاادل   ( 48/2 

سااػت اسات.     AATSFRS= 70/1صهاى اػالم ّشذاس اصالح شذُ 

دسصاذ تْثاَد    36هشاّذُ هي شَد وِ هتَس  صهااى ّشاذاس،   

تا جَاب حذالل  VSIجَاب تْيٌِ طشح  دادُ شذُ است. همايسِ

گياشی ثاتات ًشااى دٌّاذُ تشتاشی طاشح        ًوًَِّضيٌِ دس طشح 

ّای  ّای پايش فشايٌذ ٍ هشخصِ پيشٌْادی دس ّش دٍ تؼذ ّضيٌِ

 آهاسی است.
 

 . نتـایج 4

     ِ ای دس  دس ايي تحميك ًشاى دادُ شاذ واِ تْثاَد لاتال هالحظا

صهاى ّشذاس خاسج وٌتشل تا تغييش اًذن اص همذاس ّضيٌِ حذاللي 

ّاای پااستَ پيشاٌْادی     حپايش فشايٌذ لاتل حصاَل اسات. طاش   

وٌٌاذ دس ًتيجاِ هشخصاِ     اًحشاف تادليل سا صٍدتش شٌاسايي هي

 ويفي هَسد پايش تا تغييش پزيشی ووتشی ّوشاُ خَاّذ تَد. 
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سازيخروجيسالنرنگبهمنظورتعيينتعدادبهينهبافربدنهشبيه

خودروپارسرنگي،مطالعهموردي:شرکت  
 h.zeinalian@semnan.ac.ir،  عیصنا یمهندسکارشناسی ارشد فارغ التحصیل  ،* حامد زین علیان

 shokuhyar@yahoo.com ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر دکتری مهندسی صنایع،، سجاد شکوهیار

تولیدی )تامین کنندگان، انبارهای موقت مواد اولیه و نیمه ساخته،...( یکی از یکپارچه سازی فرایندهای  امروزه  چکیده:

در این میان صنعت خودروسازی به دلیل تولید و ترکیب هزاران جزء  .است مهمترین راهکارهای بهبود فرآیندهای لجستیکی

باشد. لذا در طول فرآیند تولید و به  ازمند مییای ن دهسازی و اصالح بسیار پیچی مادهآ مختلف کوچک و بزرگ به فرآیندهای

ن در میان ایستگاه های مختلف که منظور ایجاد توازن میان بخش های مختلف تولیدی، وجود بافرهایی با ظرفیت های گوناگو

افزاید و متعاقب آن توازن  های فرآیند تولید خودرو می هر کدام نیز دارای الگوهای ورود و خروج متنوعی می باشند، بر پیچیدگی

در این پژوهش به مدل سازی فرآیند تولید بدنه، رنگ بدنه های تولیدی، ذخیره سازی دهد.  تولید را شدیداً تحت تاثیر قرار می

بدنه های رنگی مازاد و در نهایت مونتاژ محصوالت مختلف شرکت پارس خودرو پرداخته شده است. به منظور مطالعه سیستم 

استفاده شده است. در انتها پس از طراحی و  موجود و با توجه به پیچیدگی فرآیندهای تولیدی از ابزار شبیه سازی بدین منظور

 نتایج اجرای شبیه سازی با بررسی آلترناتیوهای بهبود مورد تحلیل قرار گرفته است.  Arenaاجرای مدل در نرم افزار 

  سازی بهینهبافرهای بدنه رنگی، سازی پیشامدهای گسسته، شبیه کلمات کلیدی:

                                                           

 *ارائه دهنده

 

  مقدمه .1

در محیط کسب و کار پویای امروز، سازمان ها شدیداً 

  حفظ رمز  نیازمند رقابتی شدن در سطح جهانی هستند.

 و محصول تحویل و مشتری به بیشتر نزدیکی رقابتی، وضعیت

 امر این. است ممکن زمان ترین کوتاه در افزوده ارزش و خدمات

تولیدی )تامین  فرایندهای سازی یکپارچه نیازمند خود نوبه به

کنندگان، انبارهای استوک مواد اولیه و نیمه ساخته،...( می 

در این میان صنعت خودروسازی نیز از این قاعده  .باشد

مستثنی نمی باشد چرا که تولید خودرو نیز به دلیل تولید و 

ترکیب هزاران جزء مختلف کوچک و بزرگ به فرآیندهای اماده 

سازی و اصالح بسیار پیچیده ای نیازمند می باشند. وجود 

تلف، فرآیندهای با زمان کاری احتمالی، پروسه های تولیدی مخ

فعالیت های آماده سازی وابسته به نوع محصول، پروسه های 

احتمالی رفع عیب محصوالت، انبارش های گوناگون با منطق 

های متنوع، توقفات ماشین االت تولیدی، برنامه های تولید 

متنوع و تغییر پذیر، اولویت ها و تقدم برخی فرآیندها، عدم 

م تر از همه وجود ثبات الگوی جریان مواد در سیستم، و مه

بافرهایی با ظرفیت های گوناگون در میان ایستگاه های مختلف 

که هر کدام نیز دارای الگوهای ورود و خروج متنوعی می 

باشند، بر پیچیدگی های فرآیند تولید خودرو می افزاید و 

 متعاقب آن توازن تولید را شدیداً تحت تاثیر قرار می دهد.

ترین شرکت های  ترین و بزرگ همشرکت پارس خودرو یکی از م

باشد که ساالنه در  خودروسازی می

را تولید  دستگاه انواع محصوالت 022.222تا002.222حدود

پس از اینکه انواع بدنه های تولید ده آل نماید. در حالت ای می

شده توسط سالن های بدنه سازی بر حسب نوع محصول از 

بر اساس نوع به  سالن رنگ خارج گردیدند بدنه های رنگ شده

سالن های مونتاژی رفته، مونتاژ و  تجاری گردیده و از شرکت 

این پژوهش به بررسی بافرهای میان سالن بدنه  گردند. خارج می

مونتاژ محصوالت مختلف تولید در شرکت پارس خودرو به و 

سازی به کمک نرم  منظور پاسخ به سوال زیر با استفاده از شبیه

آیا امکان تنظیم زمان تولید به پرداخت. خواهد  Arenaافزار 

 منظور استفاده از حداقل ظرفیت بافرها وجود دارد؟

 تحقیق یمتدلوژ 2

 یمطالعااه مااورد نیااکااه در ا یساااز هیشااب یمتاادلوژ یفازهااا

 است، عبارتند از : دهیگرد یساز ادهیپ

 تعریف مسأله1فاز :. 

  طراحی مطالعات0فاز : 

  طراحی مدل مفهومی0فاز : 
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 ها، فرضیات و تعریف عملیاتی. بندی ورودی فرمول: 4فاز 

  ساخت، اعتباردهی و اعتبار بخشی به مدل 0فاز :. 

  سازی. : طراحی آزمایشات شبیه6فاز 

  گزارش نتایج:7فاز : 

 نتـایجپیاده سازی متدلوژی و تحلیل .  3

شود یک هنر  سازی به همان اندازه که یک علم تلقی می مدل

ساز و  به وسیله مدل در گرو ایجاد توازنهمه چیز . باشد نیز می

 با پس از مطالعه و بررسی و صحبتباشد.  سازی او می هنر مدل

مسئوالن و متخصصان، یک مدل کیفی از وضعیت سالن رنگ و 

پنج  .بافرها ساخته شد تا هدف و حدود موضوع مشخص گردد

محصول پراید، ماکسیما، تیانا، تندر و مگان پس از انجام 

شوند و با  های بدنه، به سالن رنگ منتقل می در سالنعملیات 

های رنگی  توجه به برنامه تولید تبدیل به بدنه رنگی شده و بدنه

با توجه به ظرفیت سالن مونتاژ، بخشی به صورت مستقیم به 

های مونتاژ منتقل شده و بخش دیگر به صورت استوک بر  سالن

ه سالن مونتاژ روی زمین قرار می گیرند تا در صورت نیاز ب

حمل شوند. در مرحله بعدی هر کدام از اجزاء و روابط 

پارامترهای سیستم به صورت ماژول ها و توابع در نرم افزار 

های  درآمدند. در مدل طراحی شده بخش Arenaشبیه سازی 

 اصلی زیر وجود دارد:

 بخش خروجی سالن بدنه 

برای مدل سازی نرخ  createهای  در این بخش از ماژول   

های بدنه استفاده شده است. همچنین در این  خروجی سالن

های مختلف مدل مانند انیمیشن محصوالت  بخش ویژگی

 تنظیم شده است. 

 بخش تعیین نحوه چیدمان محصوالت 

در این بخش با توجه به شیفت و نوع محصول از ماژول  

Decide توجه  استفاده شده است. برای محصوالت مختلف با

به شماره شیفت نحوه چیدمان یا مصرف محصول متفاوت 

را به با  دیباشد. به عنوان مثال محصوالت تندر، مگان و پرا می

های  های بدنه و مونتاژ، کلیه بدنه بودن سالن فتشی 0توجه به 

شیفت مستقیماً به  0خارج شده از سالن رنگ در طول 

ی گردند )در صورت های مونتاژی مربوطه ارسال و تولید م سالن

وضعیت مطلوب و ایده آل و بدون هیچگونه کسری و توقف(. اما 

های  در مورد محصوالت نیسان به دلیل تک شیفت بودن سالن

 مستقیماً 1های رنگ آمیزی شده در شیفت  تنها بدنه مونتاژی

های رنگ شده جهت  های مونتاژی انتقال و مابقی بدنه به سالن

 .ابندیزمین )بانک بدنه( انتقال می  مصرف در روزهای بعد به

 کنترل خط مونتاژ 

در این بخش با توجه به میزان ظرفیت خطوط مونتاژ در      

صورتی که بدنه رنگی ذخیره افزایش یابد، سرعت خطوط مونتاژ 

یک محصوالت مختلف کاهش خواهد یافت. بدین منظور از 

مختلف های  که در زمان قسمت کنترل کننده استفاده شده

براساس مدل  میزان ذخیره بدنه رنگی را کنترل می نماید.

های مورد نیاز مدل از فرآیند تولید جمع طراحی شده داده

روزه و در سه شیفت  02ها برای یک دوره  آوری شد. این داده

کاری جمع آوری گردید. برای هر یک از داده های مورد نیاز 

  Input analyzerفزارتابع توزیع مناسب با استفاده از نرم ا

باشد، استفاده  می Arena،که از نرم افزارهای جانبی نرم افزار 

شده است. براساس مدل طراحی شده و نتایج اجرای مدل 

سازی، میزان بافر محصوالت که به صورت بدنه رنگ شده  شبیه

شوند در دو حالت وضع فعلی و وضع  بر روی زمین ذخیره می

نمایش داده شده است. براساس نتایج  در جدول زیربهبود یافته 

نمایش داده شده، میزان کل محصوالتی که به صورت بدنه 

 181دستگاه به  416شوند  از  رنگی بر روی زمین ذخیره می

دستگاه کاهش یافته است. براین اساس فضای اشغال شده در 

 % کاهش داشته است. 40محوطه بدنه رنگی در حدود 

 . مـراجع 4

 Arenaساازی عملیاات باا     [ انتظامی، ش، آماوزش شابیه  0] 
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 A multi-objective mathematical model for the 

industrial hazardous waste collection-routing problem 

with an environmental consideration 
M.Bashiri1, Academic member of department of industrial engineering, Shahed University, bashiri@shahed.ac.ir 

R.Ghanaatiyan2, M.Sc. student of department of industrial engineering, Shahed University, r.ghanaatiyan@shahed.ac.ir 

Abstract: Industrial hazardous materials which are created during the production and manufacturing 

processes are dangerous and will face us to different immediate or long-term human and environmental 

risks. Increasing of industrial developments has led to a significant importance of hazardous waste 

management. Industrial hazardous waste management includes the collection, transportation, treatment, 

recycling and disposal of industrial materials. In this paper a new multi-objective collection-routing 

mathematical model is developed for the industrial hazardous materials management problem considering 

of minimizing human and environmental risks as well as cost. Numerical study confirms that the risk of 

our model is less than classical risks. 

Keywords: Collection-routing problem, Industrial hazardous waste, Multi objective model, 

Environmental risk  

1.  INTRODUCTION 

  This paper proposes a new multi-objective collection-

routing mathematical model to help decision makers to 

optimally locate treatment, recycle and disposal centers 

(TDRcs) utilizing their different related technologies, as 

well as optimal routing decisions. In this study total cost is 

minimized considering of human and environmental risks. 

The remaining parts of this paper are organized as follows: 

In section 2 a review of related existing models are 

presented. In section 3 the mathematical model for the 

problem is investigated. In section 4 a numerical example 

is illustrated and finally section 5 includes conclusions and 

suggestions for future researches. 

2.  LITERATURE   REVIEW 

Hazardous waste management problem have been 

extensively considered in the recent literature. Nema & 

Gupta [1] suggested a multi-objective integer programming 

approach to determine the optimal configuration of 

facilities with minimum cost and environmental risk. 

Alumur and Kara [2] applied a model to identify 

technologies and locations of   treatment and disposal 

centers, routing of different types of waste to treatment 

centers with compatible technologies. Zhao and Zhao [3] 

consider different waste types, treatment technologies, 

waste-technology compatibility and the capacity of these 

centers to determine the locations of  treatment and disposal 

centers and the routing of different types of hazardous 

waste. Other related works can be refereed to [2] , [3] , [4] 

, [5]. Most of the papers take into consideration costs more 

than risks and few articles account environmental risks. We 

attempt to consider more real-life aspects of the hazardous 
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waste management problem than existing models in 

hazardous material(hazmat) management literature. 

 

3.  THE   MATHEMATICAL   MODEL 

This research has been organized based on the research of  

Samanlioglu [6] . In contrast to her model we consider 

different waste types and compatible technologies for each 

recycling and disposal center as well as routing different 

types of waste to and from these centers. The proposed 

mathematical model in this paper considers total  risk  

related  to  population living near the recycling center, total 

penalty-cost that  we pay  for satisfy  people living  near the  

new  TDRcs and total penalty-cost paid to the government 

and Environmental Protection Agency for environment 

pollution in addition to previous aspects. The mathematical 

model in this paper also include another new objective of 

maximizing distance between generation centers from 

TDRcs to reduce human and environment risks.  

The new parameters, decision variables, objectives and 

constraints added to the model are as follows (others are as 

the same as [6]): 

(1). 

Objectives: 

1 , , , , , , , , , , , ,

, , , , , e , e , u , u ,

, , ,

( )
i j w i j i j w i j i j w i j i j w i j

i G j T w W i T j D w W i H j D w W i G j H w W

i j w i j q i q i i i i i

i T j H w W i T q Q i D e E i H u U

q i q i q i

q

f x c x c z z c v v c r I

c r r k fc f fd d z fh b

p t p o p A C p t

           

        

   

    

           

        

e , e , ,

u , u , , , i , e , i e , u , i u ,

i i e i

i T Q i D e E

i i u i q q i i i

i H u U q Q i T e E i D u U i H

p d p o p B C p d

p h p o p R C p C P L A f C P L B d z C P L C b

   

       

 

  

   

       
 

(2). 2 , ,q ,i , w ,e ,i u ,i , u ,i
( )

q i w e i w

w W q Q i T w W e E i D w W u U i H

f x P O P A y P O P B d is P O P C h r
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(3). 
3 , , , , , , , , ,

, , , , , ,

( )
i j w i j i j w i j i j w i j

i G j T w W i T j D w W i H j D w W

i j w i j i j w i j

i G j H w W i T j H w W

f x P O P g t x P O P td z P O P h d v

P O P g h l P O P th k

        

     

  

 

        

     

 

(4). 4 , , , e , , u ,
( )

t i j q i d i j i h i j i

q Q j T e E j D u U j H

f x z D f D d z D b  

     

        
 

 

Constraints: 

, , q , t
C P L f P l

q t w t
w W

 



,q Q t T     

e ,d ,e ,d
C P L B P l

w d
e E

 



,e E d D     

u , h , u , h
C P L f P l

w r
w W

 



,u U h H     

4.  NUMERICAL EXAMPLE 

    A small numerical example with 4 nodes is presented to 

demonstrate the usefulness of the proposed model. Fig.1 

exhibits the proposed network of the numerical example.  

 
Figure 1: proposed hazmat management network of the numerical 

example. 

Table 1 displays utopia and nadir points of each objective 

function individually minimized. The problem is solved by 

GAMS software 5 times with a 5 different  dispersed 

weight vectors where 0  are the weights ( 1)i  in a 

lexicographic weighted Tchebicheff formulation to 

determine representative efficient solution of the problem 

from the pareto frontier. Based on the preferences of 

decision makers one would select the most preferred 

solution to implement. 
TABLE 1 

SOLUTIONS OBTAINED WHEN EACH OBJECTIVE FUNCTION IS INDIVIDUALLY 

MINIMIZED. 

 
 

TABLE 2 

5 DISPERSED  WEIGHT    VECTORS. 

 
 

TABLE 3 

 5 REPRESENTATIVE EFFICIENT SOLUTIONS FROM THE PARETO FRONTIER 

5.  CONCLUSIONS AND   FUTURE   RESEARCH 

    In this study a new multi-objective collection-routing 

mathematical model is proposed for designing of the 

industrial hazmat management problem considering of 

human and environmental risks as well as cost. In contrast 

to previous models we consider more real-life aspects of 

hazardous waste management problem than existing 

models in hazmat. Considering of the problem with special 

treatment vehicles in hazmat problem can be as a future 

study.  
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Parameters: 

 
t

P
d

P
r

P  proportion of environment pollutions with 
opening TDRcs 

,
P O P B

e i
 number of people around node i D with 

technology e E    

u ,
P O P C

i
 number of people around node i H with 

technology u U    

,i j
P O P g h  Number of people within a given distance of 

the link i G j H  

,i j
P O P th  Number of people within a given distance of 

the link i T j H  

,i j
P O P h d  Number of people within a given distance of 

the link i H j D  

Decision variables:
 

 

t
C P L

d
C P L

r
C P L

 

penalty costs pay for establishing TDRcs 

,e i
D

 

1 if disposal technology e E  is established 

at node i D  ;0 otherwise 

,u i
B

 
1 if  recycle technology u U  is established 

at node i H  ;0 otherwise 

 Minf1(x) Minf2(x) Minf3(x) Minf4(x)  

 

f1(x) 

f2(x) 

f3(x) 

f4(x) 

480.7 
734.6 

538.44 

1161.5 

80880.1 
63867.2 

92475.4 

98366.3 

1514126 
4202029 

240330 

600949 

431 
475 

1099 

1121 

 

 1 2 3 4 5 

1


 

2


 

3


 
4

  

0.25 

0.25 

0.25 
0.25 

 

0.7 

0.1 

0.1 
0.1 

 

0.3 

0.1 

0.6 
0.1 

0.1 

0.7 

0.1 
0.1 

 

0.6 

0.05 

0.05 
0.3 

 

Solution number 
 Treatment  

centers 

Disposal 

centers 

Recycling  

centers 

1 
2 

3 

4 
5 

3,4 
1 

3 

3,4 
3,4 

1,4 
1 

2 

3,4 
3,4 

3,4 
2 

1,4 

3,4 
1,4 
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Partial and total fortification consideration for reliable 

supply chains 
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Abstract: Risks play an important role in distribution network management. In this paper we analyze 

the reliable capacitated facility design model under disruption in supply chain networks. Aim of this 
study is determining of the optimal location and allocation that minimizes the total expected costs of 

customers’ travels by assuming a limited budget for facility fortification. In reality if a facility fails, its 

assigned customers are deflected to other facilities which lead to an excessive transportation cost.  In 

this study partial fortification is considered for improving the network reliability while there is a limited 
budget, so it can be used for real applications. Then we formulate this problem as a mixed integer 

programming model and develop a lagrangian relaxation-based solution algorithm to solve the problem.  

So the exact formulation and an efficient heuristic are presented. Finally a numerical example is 
conducted to assess the performance of the solution approach. 

Keywords: Disruption, Reliability, Partial and total fortification, Lagrangian relaxation. 

1.  INTRODUCTION 

Supply systems are subject to enlargement risks of 

disruption causing important economic penalties. To 

mitigate the influence of supply chain risks, facility 

location problems have been extremely studied in the past 

few years. Snyder et al.[1]presented a perfect review of the 

literature on reliability. In continuing Berman et al. [2] and 
Shen et al. [3] extended new facility-location models with 

disruption and Cui et al. [4]removed the assumption of 

homogeneous failure probability, also in the field Li et al. 

[5] proposed a new modeling which transforms an 

infrastructure system with correlated facility failures into 

an analogous one with a supporting structure. Lim et al. [6] 

work on network design with fortification. On other hand 

several authors surveyed the uncapacited fixed-charge 

models with two types of facilities, unreliable and totally 

reliable or ‘‘hardened’’, and don’t have assumed partial 

reliability, in reality they assumed one primary supplier and 
one totally reliable backup supplier for each customer. 

Although many authors incorporated the fixed cost of 

locating a reliable facility in the objective function, since 

fortification budget in formulation assumed unlimited, it 

may be in real world unfeasible. Hence Qingwei et al. [7] 

considered budget for fortification but without partially 

fortification, and capacity for facility that aren’t in real 

world never, so we extend it in a finite budget fortification 

and capacity for facilities, moreover in this paper totally 

and partially fortification are considered to repel from 

further cost. Remainder of this paper is organized as 

follows: The model formulation is presented in the next 

section. Later an efficient heuristic algorithm (LR) is 

presented to solve this problem, and their efficiency is 

analyzed and the main results are summarized in the 

section3. Finally some concluding directions for future 

studies are presented in the last section. 
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2.  PROBLEM STATEMENT AND FORMULATION: 

The goal of the proposed model is minimizing the expected 

transportation cost by optimally locating P facilities, 

allocating a finite fortification budget (B) for totally and 

partially reliability, and considering capacity for any 

facility. Is formulated this problem as a nonlinear integer 

programming model NP-hard, therefore we develop a 
lagrangian relaxation-based heuristic algorithm. If defined 

I and J the set of customers and potential facility locations 

respectively and other parameters be similar to[7], in 

addition Let rj  be percent of change in probability of failure 

of facility j, each customer should be assigned to a primary 

supplier and a different backup supplier. Cj, cj, are capacity 

of facility and cost of partial fortification, respectively. 

Usually stipulated for any customer, backup supplier is 

available always our model incorporates the following 
extra decision variable: aj=1 if facility j partially fortified 

otherwise 0.This model can be formulated follow: 

0

1 1

minimize ( (1 )(1 (1 z ))
n m

ij i ij j j j j

i j

y h d a r q
 

    

1 0 (1 )( (1 )))
m

i ij ij ij k k k k k

k j

h d y y z q a r q


         (1)     

 

 

(2) 1               j jz a j    

(3) 0 1

1

( )           
n

i ij ij j

i

h y y C j


  
 

 

(4) 0 1                       ,ij ij jy y x i j    
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(5) 
( )

1

m
s k q z a c B

j j j j j j
j

  


 

(5) 

The objective function is the expected transportation cost 

for satisfying the demands of customers. The first term, 

represents the part of the expected transportation cost 

associated with customer i served by its primary supplier, 

where in partial fortification by (1 )j ja r lead to larger 

availability, and reminder of model is the cost of customer 

i served by its backup supplier that term (1 )k k k kq a r q   

decrease failure probability of primary facility, constraints 

(2)  demonstrate facilities can be only totally or partially 

fortified, also constraints (3) considered  capacity for 

facilities and constraints (4) assure that only an open 

facility can serve as a supplier, also let different facilities 

for each customer, its primary and backup suppliers. 

Finally constraints (5) limits available budget. 
2.1 Lower bound 

In this reliability facility location model we can relax the 

set of constraints (2) or (4) or both of them by using 

Lagrange multipliers
ij . Generally the performance of 

lagrangian relaxation algorithms can be susceptible to the 

choice of first multipliers. In order to obtain it, we 

understand that the formula 0

| |

i
ij

h

I
  generated efficient initial 

multipliers. When the algorithm starts running, at each 

iteration k, we utilize modified subgradient optimization 

[8] for updating multiplier as follows:
1 2max{0, ( ) }k k k k

ij ij ijs   
                   

(6) 

Where
0 1

k k k k

ij ij ij js y y x  
                                       

(7) 

and 
*

2

1 1

( ( ))

( )

k k
k

n m
k

ij

i j

z z

s

 


 






                                           (8) 

Wherein:
*z is the value of upper bound, and k is a 

decreasing adapting parameter with 00 2   and: 

1

1

:

: .

k

k

k

if

o w











 


Z didn’t increase in the last T iteration, 

with parameters0 1  , 1T  . 

The algorithm finishes when
*

*

( )kz z

z





 , for some 

optimality tolerance  is specified by the user. 

2.2 Upper bound 

 At each iteration of the lagrangian relaxation algorithm, a 

lower bound and an upper bound are obtained. We suggest 

an upper bound for a solution, by using the displacement 
answer of the solution to provide a lower bound, in relaxed 

model. 

3. Numerical example 

Suppose that there are 5 customers and 5 potential locations 

that should 2 facilities be opened, according parameters are 

considered for this problem, and  α=µ=0.5 we relax 

constraints (4) and solve model by LR. Obtained lower 

bound results from Matlab and Cplex version (12.4) have 

been illustrated in table 1, that adjacent to original problem. 

Also in the example, fast convergence algorithm showed 

schematic below: 
 

 
Figure 1:  Convergence of lower and upper bounds of the 
algorithm for the numerical example. 

TABLE 1 

COMPARISON RESULTS OF OBJECTIVE FUNCTION VALUE BY DIFFERENT 

APPROACHES 

3.  CONCLUSIONS AND FUTURE RESEARCH 

In this paper we presented model for design of distribution 

networks exposed to risk of disruptions. We assumed both 
of partially and totally fortification and limited fortification 

budget and limited capacity for facilities. Results showed 

that the developed lagrangian relaxation-based heuristic 

algorithm is efficient for the presented model. This work 

can be extended for a dynamic environment in different 

periods. Moreover considering of dependent facilities 

failure probabilities can be as another future study 

direction.  
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Abstract: In recent years several countries have set up policies that allow exchange of kidneys between two 

or more incompatible patient–donor pairs. In this paper, a multi–objective mathematical model for kidney 

exchange is presented. In proposed multi–objective model, first objective function maximizes the weighted 

sum of the exchange – in the case of unitary weights, it corresponds to maximizing the total number of 

transplants and second objective that neglected by previous researcher consider kidney exchange problem 

with minimizing the sum of distance between the donor and patient that patient not only can be give kidney 

of your number of domestic partner but also can give kidney of number of not domestic donor. This 

objective is one of key factor which must be optimized in this field. To formulate the kidney exchange 

problem we use the directed graph theory. 
Keywords: kidney exchange, mixed integer linear programming, transplants

1.  INTRODUCTION 

Kidney transplants are essential for the survival of many 

patients suffering from kidney failure, but finding suitable 

kidneys can be difficult because of their scarcity as well as 

blood or tissue incompatibility between donors and 

patients. For a long time, deceased donors were typically 

the most acceptable source of kidneys for transplantation. 

However, they only met a tiny fraction of the demand and 

alternative transplantation policies considering living 

donors progressively stepped forward. Within these 

policies, if a patient had someone willing to donate a 

kidney and the patient–donor pair was compatible, then 

the transplant could be done. However, if a patient and the 

prospective donor were not physiologically compatible, 

then transplantation could not be performed. 

A recent years kidney exchange programs brought new 

hope for many kidney patients. These programs involve 

patient–donor pairs in which donors are incompatible with 

their recipients. The key aspect is to organize exchanges 

between a numbers of such pairs so that patient P in one 

pair receives a kidney from donor D in the other pair. Fig.  

1 illustrates the simplest case with only two pairs (P1, D1) and (P2, D2), 

where patient and donor in each pair are incompatible 

(dotted lines represent incompatibilities). However, P1 is 

compatible with D2 and P2 is compatible with D1. 

Previously, when exchanges between pairs were not 

allowed, no transplants could be performed in this 

situation. Within the evolving frameworks of new 

programs, exchanges between such pairs are allowed and 

the two transplants can be performed. 

 

 
Fig. 1. A 2-way exchange 

 

In case of a domestic donor (i), the transplantation process 

starts when this donor ‘arrives’ in a hospital, referred to as 

the donor hospital. In a first phase, the transplant 

coordinator (the person who coordinates the entire 

transplantation process) organizes the collection of the 

donor's blood samples at the donor hospital. These 

samples are brought to the laboratory of the donor 

transplant center, further referred to as donor center (a). 

The blood results are input for a database and an 

algorithm selecting the recipient. When the transplant 

coordinator agrees, the recipient and recipient transplant 

center, further referred to as recipient center, are called. 

The recipient sets out to the recipient center (b). At the 

same time, the transplant coordinator and his/her 

transplant team travel to the donor hospital (c). The organ 

is removed from the donor's body and transported to the 

recipient's center (d) where the transplantation is 

performed. In the event of a foreign recipient (ii), the 

organ is transported from the donor hospital to the airport 

(e). When the donor organ comes From abroad (iii), the 

organ is transported from the airport to the recipient center 

(f). 

Most work related to organ donations and organ 

transplants focuses on policies to allocate organs to 

recipients (see [1, 2, 4], and references there in). Within 

this domain, kidney and liver transplants are most 

frequently studied, since they constitute the vast majority 

of transplanted organs. For a recent overview of organ 

allocation and the acceptance of kidneys and livers, we 

refer to Alagoz et al. [3]. Nevertheless, when looking at 

the broader health care literature, we observe that 

minimizing the sum of distance between the donor and 

patient is not at all a new issue [5, 6]. a geographically 

dispersed customer base, ease or speed of access and the 

low cost of sitting and operation 

Previous researches in kidney exchange problem don’t 

consider the location of donor and patient in their model  
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while the distance between the patient and donor can 

affect transplantation. For example in case of a domestic 

donor and the foreign recipient (patient) the traveling 

distant is key factor in transplantation, because the long 

traveling distant may exceed the maximal distant the 

organ can be kept outside the body and make the 

transplantation impossible, therefore in this paper we 

propose a new formulation for kidney exchange problem      

considering the location of patients and donors that 

decrease incompatible transplantation. The paper is 

organized as follows. Section 2 the problem definition and 

the formulation of the problem are presented, in section 3 

provides conclusion and directions for future work. 

 

2.  PROBLEM DEFINITION 

There are n incompatible patient–donor pairs; we want 

to optimize the collective benefit induced kidney 

exchange. In this paper we suppose that length of cycle 

exchange is k, although the larger value of k increasing 

the incompatible pairs in an exchange cycle but in practice 

coordination of these pairs are impossible. Also the 

transplantation process consists of remove kidney in 

donor hospital and transplants it in transplant center.  

Let        be a directed graph with the set of vertices 

                consisting of all incompatible patient–

donor pairs and the set of arcs   designating 

compatibilities between the vertices. Two vertices 

         are connected by arc       if the patient in pair j is 

compatible with the donor in pair  .we use edge-

assignment formulation which is proposed by because of 

the performance of it than other formulation. 

A.  Notation 

      if patient of node j gets a kidney from domestic 

donor of node i, otherwise         

       if patient of node n gets a kidney from not 

domestic donor of node i, otherwise          

     if domestic donor i is available for give a kidney to 

patient  j  

      if not domestic donor i is available for give a kidney 

to patient n 

    the location of donor in node i 

   the location of patient in node j 

 (     ) the distant between a location of domestic donor 

in node i and  location of patient in node j 

 (     ) the distant between a location of donor in node i 

and  location of patient  not domestic in node j. 

   maximal distant that patient can be endure for travel.  

B.  Formulation 

 

Min      ∑ ∑  (     )    ∑ ∑            
 
   

 
   

 
   

 
    

  

Max    ∑ ∑        ∑ ∑       
 
   

 
   

 
   

 
      

 
 

 
Subject to:  

∑   
 

 ∑   

 

                     

∑   

 

 ∑   

 

                        

∑      

 

                               

∑      

 

                              

                                

                   (     )    

 
                   

Constraint 1 and 2 assure that patient   receives a kidney 

iff  domestic donor   donates a kidney, constraint 3 imply 

that each donor can donate kidney to one patient, 

constraints 4 and 5 guarantee the length of cycle exchange 

3.  CONCLUSION AND FUTURE RESEARCH 

This paper presents a multi–objective mathematical model  

that considers maximum transplantation with minimum 

sum of distance between the donor and patient that 

consider two factors together are important for kidney 

exchange problem .In future research we can formulate 

the kidney exchange problem considering with stochastic 

parameters that is according to the distant between 

domestic donor and patient consider stochastic 

Transplantation 
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 ها در تحلیل پوششی داده راسیهای کارای غیر بندی واحدروشی جدید برای رتبه
 دکتر فرهاد حسین زاده لطفی، عضو هیأت علمی گروه ریاضی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران

 دکتر مسعود صانعی، عضو هیأت علمی گروه ریاضی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز

 ، دانشجوی کارشناسی ارشد گروه ریاضی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران*زینب امیری

گیرند، ممکن است تعدادی از  مورد استفاده قرار می های تصمیم گیرنده واحدبرای محاسبه کارایی  ها تحلیل پوششی دادههای  مانی که مدلز :چکیده

DMU ها کارایی یک داشته باشند. به منظور انتخاب بهترین میان کاندیدهای کارایDEAها  هایی پیشنهاد شده است. اما اغلب این روش، روش

راسی بسیار محدود های کارای غیر بندی واحدرتبهبندی کنند. در حالیکه تحقیقات انجام شده در مورد راسی را رتبههای کارای غیرDMUتوانند  نمی

-ها فرض میDMUاین در ارزیابی کنیم. بنابرمیها معرفی DMUبندی این و با مشکالتی همراه هستند، در این مقاله روش جدیدی برای رتبه

این بنابر های کارای راسی نمایش داده شود.DMUبه عنوان ترکیب محدبی از  تواند می pDMUراسی باشد. از آنجا که کارای غیر pDMU کنیم

pDMUبندی انتظار داریم نمره رتبه
این رتبه این شود. بنابر های کارای راسی محاسبه میDMUبندی های رتبه به صورت ترکیب محدبی از نمره 

 واحد محاسبه خواهد شد.

 ایی، کارای غیرراسی.، رتبه بندی، کارDEAها  : تحلیل پوششی داده کلید واژه

 مقدمه .1

نمره  DEAهای  به کمک مدل DMUبا محاسبه کارایی هر 

های  معموال در مدل آید.کارایی عددی بین صفر و یک بدست می

DEA  کارایی یک را یک واحد می تواند کارا بوده و نمره بیش از

 DEAبنابر این یکی از موضوعات جذاب تحقیق در بدست آورد. 

 های کارا است. تشخیص واحد

 . پیش زمینه۲

نشدنی  APمشکل دیگر  ناپایداری آن است و APیکی از مشکالت 

 های کارای DMUتواند  نمی APمدل همچنین بودن آن است. 

 (.۳۱)غیرراسی را رتبه بندی کند 

)های تکیه کننده مجموعه امکان تولید  همه ابرصفحه (*مدل ) )PPS 

که از 
DMU p کند. این روش توسط  کند را تولید می کارا عبور می

 (.8هانگ و روشا معرفی شد )

0که درآن    به اندازه کافی کوچک است و
( , )X Yp p  واحد کارا

 است.

های تکیه کننده مجموعه امکان  تمام ابرصفحه ۴در جواب بهینه مدل 

تولید که در 
DMU p ابر  ۴آید. بعد از حل مدل  هستند بدست می

 شود: به این زیر معرفی می Hصفحه 

 ( , ) 0pH X Y U Y V X u      
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 پیشنهادی. روش 3

ها،  DMUکنیم بعد از ارزیابیفرض می
DMUM  واحد کارای

توان ، میvTغیرراسی باشد. با استفاده از قضیه نمایش در 
DMUM 

های کارای راسی نشان داد.  DMUرا به صورت ترکیب محدبی از

نمره رتبه بندی پس انتظار داریم 
DMUM  به صورت ترکیب محدبی

 های کارای راسی قابل محاسبه است. DMUاز نمره رتبه بندی 

واحدهای کارای راسی،  APمدل  به کمک در این روش، نخست

های  DMUرتبه بندی برای کارای غیر راسی و ناکارا یافته، سپس 

را برای همه واحدهای کارای راسی  مدل هانگ و روشاکارای غیرراسی 

کنیم فرض  بریم. لذا تمام سطوح کارا تولید می شوند.به کار می

MDMU  ابرصفحه های یک واحد کارای غیرراسی دلخواه است. همه

 کنیم. فرض کنیمرا پیدا می MDMU سازای تکیه کننده در

MDMU  روی, ..., ,
2 1

H H H
l

ه کمترین بعد قرار دارد. وجهی را ک 

-روی این وجه قرار دارد. این وجه را می MDMU را دارد پیدا کرده،

توان توسط مجموعه  1
l

F H TvM k k



بدست آورد. فرض  

,کنیم  ..., ,
2 1

A A At  مجموعه ای از واحدهای کارای راسی باشند که

,قرار دارند و  MFروی  ..., .
2 1t    نمره رتبه بندی اینDMU ها

توانیم به صورت زیر نشان را می Mباشند. با استفاده از قضیه نمایش 

 دهیم:

   

 

, , ,  
1

       1,                              
1

             0,   1, ...,

t
X Y X Yj j jM M j

t

j
j

j tj







 


 


 

 

1mاین سیستم معادالت s  قیدوt متغیر 1,..., t   دارد. با

 حل سیستم )*( دو حالت بدست می آید:

داشته  حالت اول: اگر سیستم معادالت جواب منحر به فرد مثل 

در این حالت رتبه بندی  باشد.
DMUM  یک عدد منحصر به فرد

 است.

دو مساله برنامه ریزی خطی زیر را در  حالت دوم: در غیر این صورت

 گیریم:نظر می

,یک بازه کراندار  در این حالت
1 2
     را برای

DMUM  فراهم

در این حالت نمره های رتبه بندی  کنند. بنابر اینمی
DMUM  از

باشند.بدترین مقدار تا بهترین مقدار می
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 حل مدل راسل اصالح شده با داده هاي فازي به وسیله ي تئوري اعتباري
  bamabash_7@yahoo.com،آزاد واحد زاهدان، دانشگاه دانشجوي کارشناسی ارشد ،*بختیاريمحمدرضا 

  آزاد واحد زاهداندانشگاه  ، علی پایان ، عضو هیئت علمی               

تخمین کارایی فازي بر اساس مدل راسل اصالح شده در تحلیل پوششی داده هاي فازي با استفاده از تئوري  ن تحقیقهدف ایچکیده:
  گیرنده هاي تصمیم ریزي خطی به ارزیابی کارایی واحد مسائل برنامهها روشی است که توسط  اعتبار می باشد. تحلیل پوششی داده

پردازد. با توجه به اینکه در مسائل دنیاي واقعی، معموال با داده هاي نادقیق روبه رو هستیم، در نظر گرفتن داده ها به صورت اعداد  می
برش، -αبراي حل مدل هاي فازي روشهاي مختلفی مانند روش رتبه بندي اعداد فازي، روش  فازي از اهمیت خاصی برخوردار است.

را بر روي مدل راسل اصالح شده با داده هاي فازي اعمال  اعتبار تئوري حالروش تئوري امکانی و روش تئوري اعتباري وجود دارند. 
مدل بدست می آوریم که هر چهار مدل پیشنهادي به  4و ورودي می کنیم و با تعیین سطوح اعتبار مجزا و متفاوت براي هر خروجی 

  راحتی قابل حل می باشند. در نهایت با بیان مثالی به تشریح مدل هاي بدست آمده می پردازیم.
راسل اصالح شده، اعداد فازيتحلیل پوششی داده، تئوري اعتباري، مدل کلمات کلیدي:

                                                        
 *ارائھ دھنده

 
  مقدمه .1

ارزیابی عملکرد واحدهاي تصمیم گیرنـده و سـازمانها و ارگانهـا    
گیـرد و حـل    ها انجام مـی  هاي تحلیل پوششی داده بوسیله مدل

هـاي ورودي و   این مدل ها در حالتی امکان پذیر است کـه داده 
ا ه خروجی بصورت دقیق بیان شوند. البته در دنیاي واقعی، داده

از این رو معرفی آنها  گردد. اغلب بصورت نادقیق و مبهم ارائه می
اي و فازي و ترتیبـی و غیـره قابـل دسـته      هاي بازه بصورت داده

بندي است. یکی از این مدل ها، مدل راسل اصالح شده بـا داده  
هاي مـبهم و فـازي    هاي فازي می باشد حل چنین مدلی با داده

اهند داشت لذا بایـد بـراي اینکـه    نتایجی نیز فازي و نادقیق خو
بصورت غیر فازي و دقیق تبدیل شود باید از روشهایی بنام   مدل

هاي فازي استفاده کرد. بطور کلی روشهاي  تحلیل پوششی داده
هاي تحلیـل پوششـی    هاي فازي و نادقیق را مدل مبتنی بر داده

  نامند هاي فازي می داده
  

  تئوري اعتبار .2
یا  مجموعه توانی  یک مجموعه ناتهی باشد و  فرض کنید 

 را یک پیشامد باشد. هر عضو  مجموعه تمام زیر مجموعه هاي 
یک  2002] در سال 12لیو و لیو [Aمی نامند. حال براي هر

را براي بیان کردن شاخص احتمال وقوع یک  Crاندازه اعتبار 
یک اندازه اعتبار است اگر  Crارائه کردند.  Aپیشامد فازي 

 -چهار اصل زیر برقرار باشد:این اصول به ترتیب نرمال بودن

بیشینه داشتن براي هر پیشامد، نام  -خود دوگانی -یکنواختی
  دارند.

۱) Cr{퐴} = 1	 
)۲ A⊂ 퐵 → 	퐶푟	{퐴} ≤ 퐶푟	{퐵} 
)۳ 	퐶푟{퐴} + 퐶푟{퐴 } = 1		∀퐴 ∈ 휌(휃) 
)۴ Cr{⋃ 퐴} = 푠푢푝 퐶푟	{퐴 }∀{퐴 }, 푠푢푝 퐶푟{퐴 } < 0.5 

  رادر دو حالت داشته باشیم: αدر صورتیکه  ه:قضی
,g(xفرض کنید تابع  ξ) :بصورت زیر نوشته شود  

g(x, ξ) = h (x)ξ + h (x)ξ +	…+ h (x)ξ + h (x)	
متغیر فازي ذوزنقه اي باشد. ما دو تابع را ξحال اگر بصورت 

  بصورت زیر معرفی می کنیم:  αبصورت به ازاي دو مقدار براي
ξ = (r , r , r , r )						k=	1,	…,	K	
h (x) = h (x)⋁0	, h (x) = −(h (x)⋀0)	
α < 0.5,	Cr{g(x,ξ)≤ 0} ≥
α⇔(1 − 2α)∑ r h (x) − r h (x) +
2α∑ r h (x) − r h (x) + h (x) ≤ 0	
α ≥ 0.5,	Cr{g(x,ξ)≤ 0} ≥
α⇔(2 − 2α)∑ r h (x) − r h (x) +
(2α − 1)∑ r h (x) − r h (x) + h (x) ≤ 0	

بصورت زیر نوشته شود.  g(x,ξ)	فرض کنید تابع 
g(x, ξ) = h(x)ξ + h (x)  

حل مدل راسل اصالح شده بـا داده هـاي فـازي    . 3
  بوسیله تئوري اعتبار

به عنوان اندازه ي راسل اصالح شده به صورت زیر 푅푒اندازه ي 
  می باشد:
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)1(  
هر ورودي به اندازه  1در مدل  *  ,...,1 imi   منقبض و هر

خروجی به اندازه   *  ,...,1 rsr   منبسط می گردد.براي
استفاده می  1962خطی سازي مدل باال از تبدیل چارنز و کوپر 

  کنیم، پس داریم:
Min       ∑  
s.t   ∑ = 1 

−∑ 푥 푡 + 푢 푥 ≥ 0            i=1,…,m 

∑ 푦 푡 − 푣 푦 ≥ 0r=1,…,s                           )2(  

 0 ≤ 푢 ≤ 훽        i=1,…,m 

훽 ≤ 푣          r=1,…,s 

0 ≤ 푡          j=1,…,n    

حال می خواهیم تئوري اعتباري را  بر مدل راسل اصالح شده 
  اعمال کنیم:

Min       ∑  

s.t   ∑ = 1 

푐푟	 ∑ 푥 푡 − 푢 푥 ≤ 0 ≥ 훼             i=1,…,m 

푐푟	 −∑ 푦 푡 + 푣 푦 ≤ 0 ≥ 훾 r=1,…,s  )3           (  

0 ≤ 푢 ≤ 훽        i=1,…,m 

훽 ≤ 푣          r=1,…,s 

0 ≤ 푡         j=1,…,n   

  قید دوم در مساله مذکوردو حالت زیر را داریم :براي 

훼اگر  ≥ 0.5  

(2훼 − 1)∑ 푥 푡 + (2 − 2훼 )∑ 푥 푡 −

(2훼 − 1)푥 (푢 − 푡 ) − (2 − 2훼 )푥 (푢 − 푡 ) ≤ 0      

i=1,…,m 

훼اگر  < 0.5  

2훼 ∑ 푥 푡 + (1 − 2훼 )∑ 푥 푡 − 	2훼 푥 (푢 −

푡 ) − (1 − 2훼 )푥 (푢 − 푡 ) ≤ 0 i=1,…,m 

  همچنین براي قید سوم در مساله دو حالت زیر را داریم :

γاگر  ≥ 0.5  

(2훾 − 2)∑ 푦 푡 − (2훾 − 1)∑ 푦 푡 +

(2훾 − 1)푦 (푣 − 푡 ) + (2 − 2훾 )푦 (푣 − 푡 ) ≤

0																r=1,…,s 

γاگر  < 0.5  

(2훾 − 1)∑ 푦 푡 − 2훾 ∑ 푦 푡 + (1 −

2훾 )푦 (푣 − 푡 ) + 2훾 푦 (푣 − 푡 ) ≤ 0      r=1,…,s 

  با پارامترهاي دقیق تبدیل می شود چهار مدل پس مساله به
  نتـایج.  4

با توجه به این پژوهش نتیجه می گیریم که مدل راسل اصالح 
شده با داده هاي فازي بوسیله ي تئوري اعتبار قابل حل بوده 
که این یکی از مهم ترین نتایج می باشد، همچنین با تعیین 

مدل  4سطوح اعتبار مجزا و متفاوت براي هر خروجی و ورودي 
ه راحتی قابل جدید حاصل می شود که هر چهار مدل جدید ب

حل می باشند. از سایر نتایج این پژوهش می توان به رابطه 
مستقیم سطوح اعتبار با کارایی واحدهاي تصمیم گیرنده در 
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Optimal Diet modeling for Diabetics in fuzzy environment 

using multi-objective fuzzy linear programming  
H.eghbali1, Academic member of Mathematics, Eyvanekey Institute of Higher Education (Nongovernmental–

Nonprofit),semnan,Iran, h.eghbali@eyc.ac.ir 
M.ahmadvand, M. Sc. Student of civil engineering , Eyvanekey Institute of Higher Education (Nongovernmental–

Nonprofit),semnan,Iran 

Abstract: Our purpose in this paper is to present a proper diet model for diabetics in the fuzzy environment. In 

previous studies many efforts were made regarding preparation of a diet model appropriate for different age 

groups .but in most studies the daily nutrient intake decisions were made based on crisp data. By prescribing a 

diet based on crisp data, some of realities are neglected. For the same reason, we dealt with human diet problem 

through fuzzy approach. Also due to the importance of nutrition for individuals, especially patients with diabetic 

diseases, we have provided nutrition model as multi-objective fuzzy linear programming problem in which 

minimization of saturated fats, Sugar, and maximization of carbohydrate and total fiber are considered as our 

objectives.Results indicated uncertainty about amount of nutrients and their intake affects diet quality making it 

more realistic. 

Keywords: Optimizing diet, Multi objective Fuzzy Linear Programming, Diabetics. 

1. INTRODUCTION 

There are numerous evidences which prove that the 

amount of nutritious materials existing in a food is 

never a specific and definite number. This number 

should be considered as a fuzzy number. For example 

the amount of carbohydrates in an apple is a function of 

apple type and level of maturation. Even besides 

checking maturation level and type of apple, other 

variations associated with soil and growth conditions 

are present. Accordingly, necessity of incorporating 

fuzzy concept is further appreciated for expressing the 

respective values. On the other hand, it is not possible to 

determine a definite boundary for people’s maximal and 

minimal daily usage of micronutrients and 

macronutrients because factors such as geographical 

region, gender, age, etc. because fluctuation and 

obscurity in the usage amount of nutrients. In summary 

the reason for dealing with nutrition problem from fuzzy 

standpoint in this paper is great significance of applying 

suitable diet for specific patients including diabetics, 

because the daily required amount of these people to 

fats, carbohydrates, proteins, etc are dependent on 

patient’s physical state [1]. For this reason, one is not 

able to properly acquire an optimal nutrition 

combination using the classical approach. In fuzzy 

PROGRAMMING problems the constraints and goals are 

viewed as fuzzy sets and assumed that their membership 

functions are known. But, in reality, to a decision maker 

(DM) it is not always easy to specify the membership 

function. In this paper, we discussed about optimizing 

diet problem for diabetics in fuzzy environment the 

research problem as a linear multi-objective fuzzy 

programming problem (MOFLPP) with mixed 

constraints in which right hand side of fuzzy numbers 

and solve it. 

2. TECHNICAL WORK PREPARATION 

As physicians suggest, the first step in diabetes 

treatment is using a suitable diet. Generally, nutrients 

are divided into two categories, namely 

“macronutrients” including carbohydrates, fats, and 

proteins, and “micronutrients” including vitamins, salts 

and minerals [1]. According to the conducted researches 

by US Diabetes Association, the low-calorie diet having 

high starch carbohydrates, high fiber and low fat is the 

best way to lose weight and treat diabetes [2]. 

Furthermore, the daily amount of simple sugars taken 

by body like sucrose and glucose, mainly found in gassy 

drinks and varieties of sweets, must be reduced as well. 

Consequently, the proposed model is a fuzzy linear 

programming model with four target functions seeking 

for minimization of fats and simple sugars in the 

nutrients, and maximization of starch carbohydrates and 

fibers absorbed from nutrients. We now formulated the 

nutrition model for the diabetic patients as followed: 

Minimize                                            (1) 

Minimize   

Maximize   

Maximize   

Subject to 

  

  

 

Where: 

 : 100 g  of  food  j eaten per day 

 

        

 

 

                                                           
1
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: amount of fat in 100 g of food j 

: amount of Sugar in 100 g of food j 

: amount of Carbohydrate in 100 g of food j 

: amount of total fiber in 100 g of food j 

: The amount of nutrient I in 100 g of food j 

: The required daily amount of nutrient i 

: The maximum daily amount of nutrient i 

M: The number of nutrients 

N : The number of food 

The objective function’s coefficients, technological coefficients 

and also right hand side of constraints are fuzzy numbers. For 

solution problem (1) we use the Fuzzy Programming 

Technique [3]. 29 nutrients which are useful for diabetes 

patients are white rice, Bread, Carrots, Spinach, Tomatoes, 

Apple, Watermelon, Pears, Hen, Fish, Beef, Eggs, Oil, Potato, 

Pea, Lentil,  Low-fat yogurt, Low-fat milk, Low-fat cheese, 

Lettuce, Garlic, Onions, Walnuts, Macaroni, Tangerine, 

Orange, Pomegranate, Honey, Sugar. decision variables are the 

same nutrients, and minimal and maximal permissible daily 

amounts for using vitamins and minerals are included as the 

constraints. Nutrient data for this listing was provided by 

USDA SR-21[4]. 

Table 1: approximate amount of micronutrient and 

calery requirement per day [3] 

(Diabetes patient, 40 years old, BMI 35 kg/m2) 
Micro & Macro 

nutrients Min Max 
Micro & Macro 

nutrients Min Max 

Energy(kcal)   Calcium(mg)   
Protein(g)   Copper(mg)   
Total fiber(g) N.D 

 Iron(mg)   
Vitamin A(IU)   Magnesium(mg)   
Vitamin C(mg)   Manganese(mg)   
Vitamin E(mg)   Phosphorus(mg)   
Thiamin(mg)  N.D Selenium( g/d)   
Riboflavin(mg)  N.D Zinc(mg)   
Niacin(mg)   Potassium(mg)  N.D 

Vitamin B6(mg) 1.3 100 Sodium(mg)   
Vitamin B12 g/d  N.D    

 

By use the Fuzzy Programming Technique [3] and MATLAB 

software The optimal solution of the above Fuzzy Nutrition 

problem for diabetic patients shown in table 2. 

Table 2: The amount of foods in fuzzy solution 
 

 

Food (g/day) Food (g/day) 
White rice 0 Lentil 0.0003 

Bread 25.1404 Low-fat yogurt 309.1887 

Carrots 0 Low-fat milk 0.0001 

Spinach 98.2005 Low-fat cheese 0 

Tomatoes 274.8733 Lettuce 0.0004 

Apple 0.0001 Garlic 136.0553 

Watermelon 0 Onions 0.0001 

Pears 0.0001 Walnuts 0 

Hen 35.8332 Macaroni 0 

Fish 0 Tangerine 0.0002 

Beef 19.8987 Orange 0.0002 

Eggs 0.0001 Pomegranate 436.0865 

Oil 81.2254 Honey 0 

Potato 0.0005 Sugar 0 

pea 69.797   

Table 3: The optimal solution 

macronutrient Optimal solution 

Fat 95.6787982 

Sugar 128.7407762 

Carbohydrate 225.8963651 

Total Fiber  32.6713431 

3. CONCLUSIONS 

Implementation of diabetic diet problem in fuzzy 

environment is not suggestive of total violation of its 

classic state; however, fuzzy approach by considering 

the parameters in their real values (through taking 

into account all possible states) would result in 

enhancement of nutritional quality. This causes the 

decisions to be more realistic in these regard. 

Comparison of the results of the previous models and 

the proposed model proposed using the multi-

objectives fuzzy programming problem in this study, 

the effectiveness of the proposed model is clearly 

evident. 
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 هادادهتحلیلپوششیدرگیرندهتصمیمواحدهایبندیرتبههایروشبرمروری

 fatemeh_abbasi_1389@yahoo.com،، دانشگاه سمنانریاضی کاربردی دانشجوی کارشناسی ارشد ،*فاطمه عباسی

 a_ashrafi@profs.semnan.ac.ir،دانشگاه سمنان ی،آمار و علوم کامپيوتردانشکده ریاضعلی اشرفی، عضو هيأت علمی 

بندی  ریزی خطی است که یکی از مباحث آن رتبه های برنامه ( یکی از زیرشاخهDEAها ) داده تحليل پوششی چکیده:

ها طی ساليان اخير DMUبندی  های مختلف رتبه باشد. این مقاله به بررسی روش ( میDMUواحدهای تصميم گيرنده )

 پردازیم  ها می ذکر آن تحقيق به دسته تقسيم نمود که در این 8 توان ی جاری را میها پرداخته است. روش

 .(Rankingبندی ) (، رتبهDMU(، واحد تصميم گيری )DEAها ) تحليل پوششی داده کلمات کلیدی:

                                                           
 *ارائه دهنده

 

 مقدمه .1

یک روش شناخته شدده بدرای   ( DEAها ) تحليل پوششی داده

( همگدن بدا   DMUگيرندده )  تصدميم سنجش کارایی واحدهای 

تدرین   تدرین و ممدم   چند ورودی و چند خروجی است. از ابتدایی

 BCC( و مددل  6791) CCRتدوان بده    مدی  DEAهای  مدل

 DEAهدای کسسديک    ( اشاره نمود. با بکدارگيری مددل  6786)

هدا   ها معموال بديش از یکدی از آن  DMUجمت ارزیابی کارایی 

های کارا از اهميت بده  DMUندی ب گردد. از اینرو رتبه کارا می

های زیدادی جمدت    سزایی برخوردار است. در ساليان اخير روش

دسدته   8تدوان بده    بندی واحدهای کارا ارائه شدده کده مدی    رتبه

 ها اشاره شده است. بندی نمود که در این تحقيق به آن تقسيم

 هاDMUبندی  های رتبه روش .2

 (Super efficiencyابرکارایی ) .1.6

 DMUبندی  های رتبه ترین و پرکاربردترین مدل یکی از شناخته

 ای در مسایل این مدل است. این روش کاربرد گستردهها –

( APحمل و نقل دارد و اولين بار توسط اندرسون و پترسون )

نشدنی  AP( ارائه شده است. یکی از اشکاالت مدل 6771)

ل در شدن مساله در برخی شرایط است. برای رفع این مشک

را  MAJمحرابيان و جمانشاهلو روشی تحت عنوان  6777سال 

 ارائه نمودند. APبراساس روش 

های DMU( روشی را مبنی بر استفاده از 1001اوباتا و ...) 

ای  ( روشی دو مرحله1002ناکارا پيشنماد کردند. تسای و ... )

( روشی برای 1002ای و سپس ليو و ... ) بر اساس تحليل خوشه

ها با مرزهای کمکی پيشنماد نمودند. DMUبندی کامل  رتبه

های حداکثر کارا از DMU( با حذف 1009جمانشاهلو و ... )

های ناکارا مدلی را با قابليت اعمال به مدل DMUمجموعه 

BCC ( روشی مبنی بر 1066اند. اسسمی و ... ) پيشنماد نموده

اند. رضایی  ارائه کرده L2تغيير مجموعه مرجع با استفاده از نرم 

( نيز با استفاده از نرم چبيشف مدلی همواره شدنی 1061و ... )

 کرده اند.های حداکثر کارا ارائه DMUبا استفاده از 
 (Cross efficiency) کارایی متقاطع .1.1

هدای بدسدت    در فدرم مضدربی وزن   DEA مدلمای کسسيک در

شدود در   تحدت ارزیدابی اسدتفاده مدی     DMUآمده فقط بدرای  

ها بده ودورت جفتدی    DMUحاليکه در روش کارایی متقاطع، 

 .شود میایجاد مقایسه همين سبب  که شوند ارزیابی می

توان  ها در این روش میDMUبندی  ها در رتبه از اولين فعاليت

های اخيدر وو و ...   ( اشاره نمود. در سال6771به گرین و دویل )

. ( روشی را مبنی بدر کدارایی متقداطع پيشدنماد کردندد     1007)

بنددی   بده منظدور رتبده    CEI( مدلی با نام 1061معظمی و ... )

عددادی از واحددهای   ها مبنی بر ارزیابی تقداطعی ت DMUهمه 

( روشدی را پيشدنماد   1061مجازی ارائده کردندد. آلکداراز و ... )   

ای از  انددد کدده در آن ارزیددابی کددارایی متقدداطع، محدددوده  کددرده

 مشخص می نماید. DMUهای ممکن را برای هر  بندی رتبه

 (Benchmarking) محک زنی .1.1

بددین  بندی اسدت و   های رتبه ترین روش این روش یکی از ساده

هدای  DMUبا  DMUکه تعداد جفت شدن یک  ت استوور

کند. از آنجا که امکان دارد تعدداد شدمارش    دیگر را شمارش می

های مختلف در برخی حاالت باهم برابر شدود، پدس   DMUدر 

به عنوان یکدی از معددود    بندی کامل نخواهيم داشت. لزوما رتبه

( 1060محمدی ) توان به رضایی و خان کارها در این قسمت می

وضع، بدرای کدارایی   مود که از نقطه نظر خوش وضع و بداشاره ن

 اند. بندی را انجام داده رتبه وای را محاسبه  بازه ،DMUهر 

 (Common weights) وزن مشترک .1.2

در  CCRمانندد   DEA کسسديک هدای   یکی از مشکست روش

ها این است که بده سدبب انعطداف هدر     DMU سنجش کارایی
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DMU  هدا بدرای رسديدن بده حدداکثر       به منظور انتخدا  وزن

ها ممکن نبوده و دوم اینکده امکدان   DMUکارایی، اوال مقایسه 

به مقدار کارایی یدک برسدند، امدا بدا      DMUدارد بيش از یک 

ی  هایی که یک مجموعه وزن مشترک به کمک همه کمک روش

DMUتوان  کنند می ها توليد میDMUها را مقایسه نمود. 

( به کمدک ضدرایب مجدازی یدا فداکتور      6771براکت و گوالنی )

بندی ارائه کردند. سينوانی و فرایدمن  ها روشی را برای رتبه وزن

به دست آوردن بمتدرین وزن   بمنظور( نيز روشی جدید 6778)

 ها برای همه واحدهایی که بمينگی ها و خروجی مشترک ورودی

نند پيشنماد نمودند. ک بين واحدهای ناکارا و کارا را مشخص می

آن را بددا چنددد روش   و ( روشددی را ارائدده 1001دسددپوتيس )

MCDM     و ارزیابی متقاطع مقایسه کرده است. کدائو و هاند

( روشدی را  1008ليو و پن  ) و( یک روش حل سازشی 1002)

هدای  DMUهدا در   برای محاسبه یک مجموعه مشترک از وزن

دو روش نيدز  ( 1060. )اندد. جمانشداهلو و ..   فقط کارا ارائه کرده

( یدک روش  1066. پایدان و ... ) ارائه کردندآل  براساس خط ایده

( با در 1061سان و ... ) وبندی کامل  ر رتبهاوسح شده به منظو

آل و از دو نقطده نظدر    آل و ضدد ایدده   ایدده  DMUنظر گرفتن 

 اند. بندی کامل ارائه کرده خوش وضع و بد وضع، دو روش با رتبه
1.2. Slack-Based 

های DMUهایی که تا کنون ذکر شد، این روش  برخسف روش

در برخدی از   کندد. همنندين بدا تغييدر     بنددی مدی   ناکارا را رتبه

برخدی   کمدک بدا  و  شدود  مدی  مدل ابرکدارایی به شبيه ها،  روش

 رسيد.توان  میبندی کامل نيز  های غيرشعاعی به رتبه روش

 به کمدک  LPحل مساله  با ( از این روش6771تورگرسن و ... )

گيری کارایی متغيرهای کمکی روشی ارائده   ترکيب کردن اندازه

( 1008را بدست آورند. چن و چان  ) تر مممکردند تا واحدهای 

، روشدی جدیدد   CEOهدای محدک زندی     با مروری بر چارچو 

( 1008مبنی بر متغيرهای کمکی پيشنماد کردند. بدائو و چدن )  

رزیابی متقاطع، روشدی  نيز از ترکيب متغيرهای کمکی با روش ا

هدایی کده   DMUهای همده   بندی شاخص جدید به منظور رتبه

 کارایی بيشتری دارند ارائه کردند.

 (MCDM)تصميم گيری چند معياره  .1.1

خدودش یدک روش    DEA بنا بده اعتقداد برخدی از محققدان،     

MCDM ها قائل شدد.   هایی را برای آن اوتتوان تف است اما می

هدا  DMUبنددی   های مدورد اسدتفاده بدرای رتبده     یکی از روش

است که  (AHP) فرآیند تحليل سلسله مراتبی استفاده از روش

 باشد.  می هاDMUبندی کامل  ای برای رتبه یک مدل دو مرحله

ارائه کردندد کده در    AHP( روشی براساس 1000استرن و ... )

شود و  را میگام اول برای هر جفت از واحدها به وورت مجزا اج

شدود.   در گام دوم ماتریس ارزیابی جفتی از گام اول ساخته مدی 

لطفدی   .پيشنماد نمود AES( روشی تحت عنوان 1001تانسر )

های مجدازی  DMUو  TOPSIS( روشی مبنی بر 1061و ... )

 ارائه کردند.

 (Fuzzy logic) منطق فازی .1.9

هدا  DMUبنددی   یک روش بسيار جالب و غيرمعمول برای رتبه

ها با اسدتفاده   توسط ون و لی ارائه گردید که آن 1007در سال 

و بده عندوان یدک تدا ير      DEAاز بکارگيری اطسعات فازی در 

بندددی کدداملی دسددت یافتنددد. بخدداطر   جددانبی در آن بدده رتبدده

 .های معمول دشوار است پينيدگی این تکنيک، حل آن با روش

بندددی  ( یددک روش ابتکدداری بددرای رتبدده  1061سددين  و ... )

DMUاندد و آن   های فازی ابداع نموده ها و خروجی ها با ورودی

هددای فددازی موجددود در تحقيقددات دیگددران، بررسددی   را بددا داده

یدک روش یکپارچده بدا اسدتفاده از     نيز ( 1061اند. رنجبر ) کرده

DEA دار( فدازی را بدرای    های ترجيحی )اولویدت  و مدل نسبت

 ارائه کرده است DEAهای تصادفی  داده

 (Shadow Price) قيمت سایه .1.8

بدون تغييدر   DEAهای  با اضافه کردن یک وجه جدید به مدل

هایی برای درآمدد   در آن، به عنوان تابع توليد کارا و ارائه فرمول

و سدپس مقایسده جفتدی     DMUکل و هزینده کدل بدرای هدر     

DMU،بندی  برای رتبههایی  روش ها با همدیگرDMU ها ارائه

( روشدی را مبندی بدر    1061ميردهقان و شيرزادی ) .شده است

هدا   ها ارائه کردند که در آن قيمت ورودیDMUکارایی هزینه 

هددای  بددر کددارایی هزیندده  DMUموجددود اسددت و تددا ير هددر  

DMU( 1061اف و عبدادی )  شود. علدی  های دیگر محاسبه می

 .اند ( را ارائه نمودهbootstrapانداز )یا بند کفش  روش خود راه

 گیری نتیجه .3

بنددی   هدای مختلدف رتبده    بندی از روش در این مقاله یک دسته

هدا   ( در تحليل پوششدی داده DMUواحدهای تصميم گيرنده )

(DEAارائه گردید که در هر قسمت به برخی از فعاليت )   هدای

  انجام شده نيز اشاره شد.
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1 INTRODUCTION

Consider the following multiple-objective optimiza-
tion problem (MOP):

(MOP ) min f(x) = (f1(x), . . . , fp(x))

s.t. x ∈ S,

where fi : Rn → R (i = 1, 2, . . . , p) are convex
functions; and S is a nonempty convex subset of
Rn.

The set of feasible solutions of (MOP) is denoted
by S. The vector x̄ ∈ S is called an efficient solu-
tion of (MOP) if

∀x ∈ S : f(x) ≤ f(x̄) =⇒ f(x) = f(x̄).

x̄ ∈ S is called a weak efficient solution of (MOP) if
there does not exist x ∈ S such that f(x) < f(x̄).

In various papers of the optimization literature,
including [1]-[4],[6],[7], the notion of gap function
for mathematical programming problems has been
studied. In fact, the meaning of gap function is
interpreted as the difference between the cost func-
tion and the optimal value of the related dual prob-
lem. This function is an interesting notion and con-
tributes significantly to understanding of duality.

Let f : M ⊆ Rn −→ Rp be a differentiable real-
valued vector function. Corresponding to this func-
tion, the gap function is a set-valued ϕgap : M ⇒
Rp defined by

ϕgap(x) = {∇f(x)(x− y) : y ∈ E1(x)}

that E1(x) is the set of efficient solutions of the
following MOP problem:

max
y∈M

{∇f(x)(x− y)}.

Note that for optimization problems, M is the set
of all feasible solutions. A traditional variational

inequality (V I) corresponding to f : Rn → Rp is
to find a point ȳ ∈ M such that there exists no
y ∈ M such that 0 ̸= ∇f(ȳ)(y − ȳ) ≤ 0; see [5].
The relation between ϕgap and (V I) is as follows:
0 ∈ ϕgap(ȳ) if and only if ȳ solves (V I).

In this paper, the notion of gap function is ad-
dressed for convex nonsmooth multiple-objective
optimization problem, using subgradient set; and
some basic properties of the gap function are in-
vestigated.

2 MAIN RESULTS

Consider the convex function h : Rn → R. The
vector d ∈ Rn is called a subgradient of h at x0 if

h(x)− h(x0) ≥ dt(x− x0), ∀x.

The set of subgradients of h at x0 is defined as:

∂h(x0) = {d ∈ Rn : h(x)−h(x0) ≥ dt(x−x0), ∀x}.

The gap function for problem (MOP) is defined
as a set-valued function ϕ : S × Rn × . . .×Rn︸ ︷︷ ︸

p times

⇒

Rp as follows. In this definition, d = (d1, . . . , dp).
If dj ∈ ∂fj(x), ∀j = 1, 2, . . . , p, then

ϕ(x, d) := {z ∈ Rp : ∃ȳ ∈ E(x, d) s.t. zi = dti(x−ȳ)},

where E(x, d) is the set of efficient solutions of the
following problem

max
y∈S

{dti(x− y), i = 1, 2, . . . , p};

otherwise ϕ(x, d) := ∅.
In this paper, we investigate the following basic

properties of the gap function.

Theorem 2.1. For each x ∈ S, there does not ex-
ist nonzero z ∈ ϕ(x, d) such that z ≤ 0

∗Speaker and Corresponding Author
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The following two theorems give some connec-
tions between the gap function and efficiency.

Theorem 2.2. If 0 ∈ ϕ(x0, .), then x0 is efficient
for (MOP ).

The following example shows that the converse
of the above theorem may not hold.

Example 2.3. Consider p = n = 2, f1(x, y) =
x2 + y2 − k2, f2(x, y) = −kx, and S = {(x, y) ∈
R2 : y ≤ −k} that k > 0 is a given scalar. The
feasible point x0 = (0,−k) ∈ S is an efficient solu-
tion, and

∂f1(x
0) = (0,−2k)t, ∂f2(x

0) = (−k, 0)t.

Therefore, ϕ(x0, z, p) = ∅ when z ̸= (0,−2k) or
p ̸= (−k, 0). And ϕ(x0, (0,−2k), (−k, 0)) is equal
to the projection of the set of efficient solutions of
the MOP

max{(2k2 + 2ky2, ky1) s.t. (y1, y2) ∈ S}.

Considering ȳ = (k,−k) ∈ S, we have

(2k2+2kȳ2, kȳ1) = (0, k2) ≥ (0, 0), (0, k2) ̸= (0, 0).

Thus 0 /∈ ϕ(x0, .).

Theorem 2.4 provides a connection between the
efficiency and the objective functions of the prob-
lem which defines the gap function. In this result,
6 means ≤ and ̸=.

Theorem 2.4. Suppose that x0 is an efficient solu-
tion to (MOP ). Then for each (y, ϵ) ∈ S×(0,+∞)
there exists a z ∈ Bϵ(x

0) such that(
dt1(y − x0), . . . , dtp(y − x0)

)

 0,

for some d ∈ ∂f(z).

Now, we consider a nonsmooth variational in-
equality corresponding to ϕ, denoted by NV I, as:

NV I is to find a point ȳ ∈ S such that for any
d ∈ ∂f(ȳ) there exists no y ∈ S such that

0 ̸=
(
dt1(y − ȳ), . . . , dtp(y − ȳ)

)
≤ 0.

Theorem 2.5. x0 solves NV I if and only if 0 ∈
ϕ(x0, .).

More results about the gap function of nons-
mooth optimization problems in a more general set-
ting can be found in [7].

The results of the present paper are correspond-
ing to efficiency. Similar results can be studied for
weak efficiency as well.
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  حل مساله تخصیص آتش نشان ها به پایگاه های آتش نشانی بیان مدل و

دانشگاه فردوسی  دانشکده علوم ریاضی،،تحقیق در عملیات  دانشجوي کارشناسی ارشد ،* آمنه کنعانی

  amenekanani@gmail.com،مشهد

-توان آن را به صورت یک برنامهپردازیم که مینشانی میین مقاله ما به یک مساله مطرح شده در سازمان آتشا در چکیده:

نشانی یک شهر هاي آتششان ها به پایگاهنت این مساله مربوط به تخصیص آتشحقیقدر  سازي کرد.ریزي عدد صحیح مدل

جواب  به بهترین شکل پوشش داده شوند. در واقع ما براي پیدا کردن آن شهر ي که حوادث در نقاط مختلفابه گونه باشدمی

یک الگوریتم جستجوي محلی را طراحی  ،شدنی براي این مساله یک الگوریتم حریصانه و براي بهبود بخشیدن جواب شدنی

 کرده ایم که نتایج رضایت بخشی حاصل شده است.

 تجوي محلی.الگوریتم حریصانه، الگوریتم جس نشان،آتش مساله تخصیص،، ریزي عدد صحیحمدل برنامه کلمات کلیدی:

                                                           

 *ارائه دهنده

 

  مقدمه .1

نشانی )بخصوو   آتش سازمانیکی از کارهاي اساسی در  مروزها

ها است طوري که هور  ها به پایگاهنشانخصیص آتشدر ایران( ت

افتد یا احتموال دارد  حوادثی را که در آن اتفاق میبتواند پایگاه 

 د.ه رخ بدهد به بهترین شکل پوشش دهک

هوا  ها و پایگواه نشاندر این جا فرض بر این است که تعداد آتش

نشوان در هور   خص است، همچنین سطح مهوارت هور آتوش   مش

حادثه شناخته شده است، براي مثال یک فرد ممکون اسوت در   

رفتن از نردبوان عوالی و در مهوارت خوامود کوردن      مهارت باال 

 آتش عملکردي ضعیف داشته باشد.

براي حوادث، حوادثی را که براي تعیین سطح مهارت مورد نیاز 

همچنوین حووادثی را کوه    ها وجوود دارد و  احتمال رخ دادن آن

گیریم )این تفاق افتاده است در نظر میسال گذشته ا مثال در ده

 انجام شده است(.امر در شهر مشهد 

پایگواه، همزموان اتفواق     فرض بر این است که حووادث در یوک  

نشوانی بوا توجوه بوه اهمیوت      افتند، بنابراین هر پایگاه آتشنمی

داد و نوع حوادثی که در آن اي که تحت پوشش دارد و تعمنطقه

-و ظرفیوت ها هایی با سطح مهارتنشاندهد نیاز به آتشرخ می

 .هایی خا  دارد

نشان ها و محدود بودن تعوداد  ر گرفتن سطح مهارت آتشدر نظ

ن مسواله  ایهاي خبره در هر مهارت علت اصلی تمایز نشانآتش

تر موارد امکان در بیش .[4]،  [1]با سایر مسایل تخصیص است

نشانی وجوود  آتش هايها در پایگاهها و تخصصپوشش همه نیاز

قصود داریوم   هوا  پایگواه افراد به با تخصیص بهینه د بنابراین ندار

 امکان خسارات را به حداقل برسانیم.در نتیجه و کمبودها 

  یحمدل برنامه ریزی عدد صح .2

 پارامترها:

n نشوانی هاي آتشتعداد پایگاه را،F  هواي  نشوان تعوداد آتوش  را

را  mو  تعداد حوادث ممکون)در هموه پایگواه هوا(    را   q،موجود

 گیریم.در نظر می حوادث(هاي مورد نیاز )در همه تعداد مهارت

, ,j k sH میزان نیاز پایگاه :j ام به مهارتs ام در حادثه نوعk.ام 

,j kP امکان رخداد حادثه :k ام در پایگاهj.ام 

,f sh میزان توانایی فرد :f ام در مهارت نوعs.ام 

j
 : اهمیت پایگاهj.ام 

jl: پایگاهافراد مورد نیاز براي  حداقل تعدادj ام. 

                                     گیري زیر معرفی شده اند: سازي متغیرهاي تصمیم براي مدل

                                                           1ام تخصیص یابد     jام به پایگاه fاگر فرد 

f,    0                  در غیر این صورت            jx  

, ,j k s
y



 ام.jام در پایگاه kام براي حادثه s کمبود مهارت: 

, ,j k s
y



 ام. jام در پایگاهkام براي حادثه  sمهارت : مازاد

  سوازي نموود  توان مساله را به صورت زیر مدلبا شرایط فوق می

ریوزي  ( مشابه بوا برناموه  1.1مجموعه قید هاي ) که در آن [5]

,1براي [2]آرمانی  , , 1, ,sj n m    1و, ,k q  

 شوند.تعریف می

پایگواه تخصویص یابود بنوابراین      نشان باید فقط به یکهر آتش

,1( را بوراي هور فورد )   1.1مجموعه قیود ) ,f F  )  ذکور

  ایم.کرده
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کنود کووه بوه هوور پایگوواه   ( بیووان مووی1.2مجموعوه قیوود هواي )  

(1, ,j n  )باید حداقل 
jl .نفر تخصیص یابند 

                     
, , ,

1 1 1

min ( ( ))
qn m

j kj j k s
j k s

yP


  

       

s.t.                                                                  

  
, ,, , , , , ,

1

F

j k sf s f j j k s j k s
f

y yh x H
 



 
         (2.1)

 

         
,

1

1
n

f j
j

x



                                             (2.2)      

 

 
,

1

F

jf j
f

lx



                                            (2.3)

 

                                        
, , , ,

, 0
j k s j k s

y y
 

 

                                                               
,

0 or 1
f jx  

 الگوریتم ها .3

سازي احتیاج به یک جواب اولیوه  بهینههاي تر الگوریتمدر بیش

جا یک الگوریتم حریصانه براي ساختن یک جواب داریم، در این

 دهیم.شدنی ارایه می

واضح است که با تخصویص هور فورد بوه یوک پایگواه از میوزان        

 ،شودنیازهاي پایگاه کاسته می

بوه   تخصیص هر فرد میزان کاهش در تابع هدف به ازاي  :0گام

. دکنیمحاسبه  هر پایگاه را ( [ ][ ])I f j  

 .ددهیقرار  Rهمه افراد را در مجموعه 

]مقوودارتوورین بوویش: 1گووام ][ ]I f j کووهf R انتخوواب و را

max f f وmax j jو فوووووووردmax f بوووووووه را

maxپایگاه j  یدده تخصیص . 

]:1گام ][max ]I f j ربوراي هو   راf R  رده کو بروزرسوانی

max}و }R R f . 

Rاگر :2گام   1در غیر این صورت بوه گوام    یدمتوقف شو 

   .یدبرو

کند اموا طبوق   ( صدق می1.1)جواب به دست آمده در قیدهاي 

( به هر پایگاه باید حداقل1.2هاي )شرط
jl   نفر تخصیص یابود

پس مجموعه هاي
1s 2وs کنویم: را به صورت زیر تعریف می                                       

                                                  
1 ,

1

{ | }
F

jf j
f

s j lx


  

                                                  
2 ,

1

{ | }
F

jf j
f

s j lx


  

هاي مجموعه باید از میان افرادي که در پایگاه
1s  هستند فردي

هاي مجموعه را به یکی از پایگاه
2s  دهیم، تخصیصوی  تخصیص

تورین کواهش و در   کنیم که در صورت امکان بیشرا انتخاب می

 . ترین افزایش را در تابع هدف ایجاد کندغیر این صورت کم

]مح سااا ه :0گااا   ][ ]E f j  بع هاااده باااه ا ا   )میااا اغ ترییااارا  در تااا 

در مجموعهfفرد تخصیص
1s به پایگاهj    مجموعهدر 

2s) 

]تورین مقودار  : کم1گام ][ ]E f j  را انتخواب وmax f f 

maxو j j و فردmax f ه پایگواه را بmax j   تخصایص

 دهیم.می
]مقدار :1گام ][ ]E f j  و مجموعاه  ه یی را که نی  مند ترییرناد

1s را 

max,maxکنیم.اگرمی بروزرسانی
1

F

jf j
f

lx


    دهریم  قررار مر

2 2 {max }s s j . 

2s: اگر2گام  1صورت به گوام   اینغیر ، در یدمتوقف شو 

 .یدبرو

 با این روند اطمینان داریم که جواب به دست آمده شدنی است.

براي بهبوود جوواب حاصول از الگووریتم حریصوانه از الگووریتم       

این الگوریتم جوواب شودنی    کنیم.جستجوي محلی استفاده می

هواي مجواورد   الگوریتم حریصانه را گرفته و با مقایسه با جواب

دهد. در این جا از رویکرد بهترین بهبود استفاده آن را بهبود می

 [3] شده است.

جایی هر دو فورد محاسوبه   میزان کاهش تابع هدف به ازاي جابه

ده، انتخواب  ترین کاهش را ایجاد کرجایی که بیششود، جابهمی

الزم را هواي  یوی جوا دهویم. جابوه  جوایی را انجوام موی   و این جابه

دهیم کوه کاهشوی   بروزرسانی کرده و مراحل باال را تا جایی ادامه می

   جایی دو فرد رخ ندهد.در تابع هدف به ازاي جابه

 . نترایج 5

براي حل مدل ارایوه شوده نورم افزارهوایی موجوود اسوت، بوا        

انجام شود، بوراي مسواله بوا ابعواد       oplروي هایی که برآزمون

الگوریتم جستجوي محلی  ،بزرگ زمان حل بسیار طوالنی بود

ذکر شده در مسایل کوچک به مقودار بهینوه و در مسوایل بوا     

رسود در  در چند ثانیه به جووابی قابول قبوول موی     د بزرگاابع

-وقت صرف می چند ساعت oplصورتی که براي این مسایل 

جواب شدنی برسد و در خیلی از موارد به دلیل کند تا به یک 

 شود.ها با کمبود حافظه مواجه میمسالهحجم باالي زیر

 . مرراجع 6
[1] R. Burkard, M. Dell'Amico and S. Martello, Assignment 

problems, Siam, 2009. 

[2] H. A.  Taha, Operations Research: An Introduction, Eighth 

Edition, Pearson Education, Inc, 2007.  
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Algorithms and Complexity, Dover Publication, Inc, 1998. 
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 hamid.moakedi@gmail.com ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،دانشکده مهندسی صنایع ،دانشجوی دکتری ،*حمید موکدی

 التحصیل کارشناسی ارشد، دانشکده ریاضی، دانشگاه ارومیه محمدی، فارغ سارا گل

ارائه ای  برای یک سیستم چندمولفه ی غیرثابتبازرس فواصل ی بازرسی بهینه با در این مقاله، روشی برای تعیین برنامه چکیده:

 . سپس،شود یم سازی مدل ینمع یبازرس ی برنامه یک یبه ازا یستمکل س ی ینهابتدا هز یشنهادی،روش پ درشده است. 

 یبا فواصل بازرس ینهبه یبازرس ی تا برنامه شود یبه کار گرفته م یبازرس یها برنامه ینبه منظور جستجو ب ژنتیک یتمالگور

 شود. یینتع یرثابتغ

  .ای، الگوریتم ژنتیک نگهداری و تعمیرات، فواصل بازرسی بهینه، سیستم چندمولفه کلمات کلیدی:

                                                           

 *ارائه دهنده

 مقدمه .1

هایی هستند که از چند جزز    ای، سیستم های چندمولفه سیستم

هزای نگهزداری و    انزد. مزدل   ی مختلز  تشزکیل شزده    یا مولفزه 

ای بزا وابسزتگی    های چندمولفزه   تعمیرات متفاوتی برای سیستم

یک از این مدلها، بزر اسزان نزو     است. در هر   خرابی ارائه شده

هزا، نزو       ها، نو  خرابزی مولفزه   سیستم، نو  وابستگی بین مولفه

هزا، نزو  بازرسزی و سزنج       تعمیر و عملیات اصزححی مولفزه  

سازی و سایر عوامل تاثیرگذار،  ها، نو  معیار بهینه وضعیت مولفه

-3ی نگهداری و تعمیرات ارائه شزده اسزت     یک سیاست بهینه

1.] 

ای معموال در طول عمر خود در معزر    های چندمولفه یستمس

هزای   ریزی شده قرار دارند. زمانی کزه مولفزه   های برنامه بازرسی

هزای نزر      هزای بزالقوه رخرابزی    شوند، عیب سیستم بازرسی می

شوند. بنابراین، تعیین فواصل بازرسی یکی  شناسایی و تعمیر می

هززای  سیسززتماز تصززمیمات مهززم در نگهززداری و تعمیززرات   

 [.4ای است   چندمولفه

سازی فواصل بازرسزی ثابزت بزرای یزک       ی بهینه [، مساله5در  

ای در یززک افززا زمززانی محززدود بیززان و    سیسززتم چندمولفززه

فر  شده اسزت کزه    یشنهادیدر مدل پسازی شده است.  مدل

 ینزاهمگن پو سزن بزا نزرا خرابز      ینزد نر  طبزا فر   های یخراب

 یجزئز  یزر تعم ی،ها پزس از خرابز   فهو مول دهند یرا م یشیافزا

ثابزت در   ی،متزوال  یدو بازرسز  ینب یزمان ی . اما، فاصلهشوند یم

بودن نرا  یشینظر گرفته شده است. واضح است که به علت افزا

عمرشزان بزا    یلها در اوا بهتر است تا ابتدا مولفه ها، ولفهم یخراب

ر تواتر کمتر و سپس با گذشت زمان و فرسزوده شزدن، بزا تزوات    

 شوند. یبازرس یشتریب

 یدو بازرسز  ینب یزمان ی فاصله ینکهبا فر  ای حاضر،  در مقاله

فضزای   ،اسزت  یرثابت[، غ5مورد مطالعه در   یستمدر س یمتوال

 ژنتیزک  الگوریتم از استفاده با و شده داده گسترش مساله حل

 خواهزد  تعیین ی بازرسی بهینه با فواصل زمانی غیرثابت برنامه

 .شد

 

 مساله تعریف .2

های  ای را در نظر بگیرید. خرابی مولفه یک سیستم چندمولفه

سیستم از نو  نر  بوده و طبا فر یند غیرهمگن پو سن با نرا 

بنابراین، گذشت زمان موجب دهد.  خرابی افزایشی را می

های نر   خرابی شود. های سیستم می افزای  نرا خرابی مولفه

کارایی سیستم را کاه  شوند، اما  موجب توق  سیستم نمی

کنند، بنابراین  دهند و برای سیستم ایجاد هزینه می می

های سیستم به صورت گروهی در فواصل زمانی معینی به  مولفه

ها فقط  های نر  این مولفه شود و خرابی طور همزمان بازرسی می

ی معیوب تعمیر  های بازرسی شناسایی شده و مولفهرها  در زمان

ابراین، بین وقو  خرابی نر  و شناسایی  ن در شود. بن جزئی می

زمان بازرسی، یک زمان تاخیر وجود دارد که هر چه این زمان 

ی بیشتری را به سیستم تحمیل  تاخیر بیشتر شود، هزینه

 کند. می

هزای   هزای بازرسزی، هزینزه    ی کل سیستم شزامل هزینزه   هزینه

ابزی  ی تزاخیر در شناسزایی خر   رهزینهی جریمه  تعمیر و هزینه
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هزای نزر  تزا     برای مدت زمان سپری شده از وقزو  خرابزی  نر   

 یبازرسز  یسزتم، س یزن در اشناسایی  نها در زمان بازرسی است. 

 هزای   ینزه هز ی سزو موجزب افززا    یزک از  یاد،با تواتر ز یستمس

ردر صزورت   یستمس یها مولفه یرتعم ی ینههز ی و افزا یبازرس

 یزاد با تزواتر ز  یبازرس یگر،د ی نها  است. از سوئ یمشاهده خراب

 یهزا  نزر  مولفزه   هزای  یتر وقزو  خرابز   بهنگا  ییموجب شناسا

 های یخراب ییدر شناسا یراز تاخ یناش یها ینهشده، هز یستمس

بزا تزواتر کزم،     ی. در صورت انجا  بازرسیافتنر  کاه  خواهد 

 هزای  یمعزذلک خرابز   یابد، یکاه  م یبازرس های ینهاگرچه هز

داده شززده و لززذا  یصتشززخ یرتززرد یسززتمس یهززا نززر  مولفززه

. یابد یم ی نر  افزا های یاز عد  اطح  از خراب یناش های ینههز

 ینبز  ینزه به یرثابزت غ یاست که فواصل زمان ینهدف ا بنابراین،

 ی ینزه شوند تا متوسط هز یینتع یا به گونه یمتوال های یبازرس

 محدود حداقل گردد. یافا زمان یککل در 

 

 روش پیشنهادی .3

 ی برنامه یک یبه ازا یستمکل س ی ینهبخ ، ابتدا هز یندر ا

کل  ی ینههز ی . با محاسبهشود یم سازی مدل ینمع یبازرس

 ینهبه یبازرس ی مختل ، برنامه یبازرس یها برنامه یبرا یستمس

 ینه،به یبازرس ی است که برنامه یهی. بد ید یبه دست م

حداقل   ن یبه ازا یستمکل س ی ینهاست که هز یا برنامه

به منظور جستجو ژنتیک  یتمالگور یکمنظور،  ینگردد. به ا

 .شود یبه کار گرفته م یبازرس یها برنامه ینب

 

 نتـایج .4

ای رایزن   اجرای روش پیشنهادی بروی یک سیستم پزن  مولفزه  

مثال از مطالعه موردی روی تجهیززات پزشزکی مزورد اسزتفاده     

ی بازرسی بهینزه   برنامه دهد که [ ، نشان می6قرار گرفته است  

ی بازرسزی بهینزه    با فواصل بازرسی غیرثابت در مقایسه با برنامه

ی کل کمتری را خواهد داشزت و   با فواصل بازرسی ثابت، هزینه

لذا مرجح است. علت این امر این است کزه فضزای جسزتجو در    

حالت اول رفواصل بازرسی غیرثابت  بزرگتر از فضزای جسزتجو   

اصل بازرسی ثابت  است. معذلک از نقطه نظزر  در حالت دو  رفو

های بازرسزی مزذکور متزاثر از     عملیاتی، انتخاب هریک از برنامه

 باشد. توان عملیاتی و منابع اجرائی موسسه می

برای ارزیابی عملکرد الگوریتم ژنتیک پیشنهادی، نتای  حاصزل  

Aنتای  حاصل از الگزوریتم جسزتجوی   از  ن با 
پیشزنهادی در   *

ریزززی مقایسززه شززد.  ازای مقززادیر مختلزز  افززا برنامززه [ بززه7 

الگوریتم پیشنهادی در زمزان   دهد که ی نتای  نشان می مقایسه

های بازرسی کمتر به جواب  بسیار کمتر و با ارزیابی تعداد برنامه

 رسد. بهینه می

 از اسزتفاده  بزا  مسزاله  حل به توان می تحقیقات  تی، عنوان به

 پیشنهادی الگوریتم با  نها مقایسه و فرا ابتکاری روشهای دیگر

 کرد. اشاره
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Abstract: This paper determines how to select the best price and how to decide about accepting or 

rejecting customers in different situations. We supposed several customer classes which are different 

in the cost of rejection. We formulate the problem as a Markov Decision Process (MDP) and find the 

optimal solution. The optimal solution founded by MDP says that in high inventory levels we should 

change the price and in low inventory levels we should reject the less important customers. Finally, a 

numerical study is presented.  
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1.  INTRODUCTION 

Using operations research techniques in revenue 

management practices is increased in recent years. The 

important issues that affect the revenue management 

problems are different customer classes and different 

available prices.  

There are two main approaches in revenue management: 

quantity-based and price-based revenue management. If it 

is possible to change the price in an unbounded set of 

possible prices, the price-based approach works better 

than quantity-based approach. In this paper we suppose a 

bounded set of prices and use both price-based and 

quantity-based approaches. 

2.  ASSUMPTIONS AND NOTATION 

Consider a make to stock production system which 

produces a single product without setup time and setup 

cost. Production time is stochastic and follows an 

exponential distribution. There are n  different customer 

classes and the manufacturer can set the selling price at m  

different prices. The arrival rate of the customers is price 

sensitive and follows a Poisson process. The following 

notation is used in formulating the problem. 

n : Number of customer classes 

m : Number of possible prices 

ic : Lost sales cost for customer class i . We suppose 

that 
nccc  ...21
  

 mpppP ,...,, 21 : Set of possible prices where  

mppp  ...21
 

ij : Arrival rate of customer class i  when selling price 

is
jp . Suppose 

jiij    where jj   for ni ,...,2,1  

 


n

i
ijj

1
 : Arrival rate of all customers when 

selling price is jp . We have m  ...21   

h : holding cost for one unit of inventory per unit of 

time 

 : Interest rate 

 : Production rate 

We suppose 
jjijij pp    where jj   for ni ,...,2,1  

The objective is to maximize the expected discounted 

profit. 

 

3.  STRUCTURE OF OPTIMAL POLICY 

The problem of this article can be formulated as a 

sequential decision making problem with infinite time 

horizon that decision epochs can continuously occur at any 

point in time. State of the system is denoted by s  the 

inventory level, and decision epochs are time points that a 

customer arrives or a production completion incurs. This 

sequential decision making problem has the Markov 

properties and is a Markov decision process. 

Then we have the following optimality equation: 

(1)  




n

i jmijiij
mj

xvxvBcxv

xvxvxhxv

1},...,2,1{
)()()}( },)(max{max

)}( ),1(max{ )()(





Where, 

 
 

 

1   0     

        0 

j

ij

i

v x p if x
B v x

v x c if x

  
 

 

 

In order to analyze the structure of optimal policy, we 

first show that )(xv  is a concave function. A function )(xv  

on the integers of Z  is a concave function if 

)()1( xvxv   is decreasing in x . For showing the 
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concavity of )(xv  which is a recursive function, we need 

to show that if in the first iteration )(xv  is concave, it will 

remain concave in the next iterations. The other property 

that we need to be remained in different iterations is 

11 )1()( pxvcxv  , for 0x . We need this property 

because we know that when selling price is 
1p  and a 

customer from the most important class arrives, it is 

optimal to fulfill demand. Therefore, 

11)()1( pcxvxv  .  

We define the set of all discrete concave functions that 

have this boundness property by V . For showing that if 

Vxv )(  then after an iteration this property remains, we 

define the operator T  as follows: 

        

 
        

1,2,...
1

max 1 ,

max max , 1
n

ij i j m j
j m

i

Tv x h x v x v x

v x c v x p v x



  




   

 
      

 


Then we have: 

Lemma 1: If Vv  and )(xh  is linearly increasing in x , 

then VTv . 

Proof: See Appendix. 

Theorem 1: A threshold policy of 

),,...,,,,...,,( 12132 SKKKRRR mn 
 is optimal for rationing, 

pricing and production decisions where 

SKKKRRR mn  12132 ......0    

Proof: See Appendix. 

 

4.  NUMERICAL STUDY 

We consider a number of sample problems with two 

customer classes and two available prices. The primary 

parameters value for these examples are: 2.2 , 

5.111  , 212  , 5.121  , 322  , )12,9(),( 21 pp , 

2.0h  and numerical examples are generated to analyze 

the performance of the problem. To investigate the role of 

21 cc on the benefits of the proposed policy we set 

.20,...,3,2,121 cc  Figure 1 shows the percent of profit 

increase related to the different policies among the values 

of 
21 cc .  

 
Figure 1:  The advantage of joint pricing and rationing related to 

the other policies 

Figure 1 shows that as we expect, the joint pricing and 

rationing policy outperforms the other policies. The other 

fact is the sensitivity of the different policies related to 

21 cc . The reason for rationing is the difference between 

customer classes which is denoted by 
21 cc . Figure 2 state 

that when production rate relative to arrival rates is small, 

it makes more sense to implement pricing and rationing 

policy. 

 
Figure 2:  The advantage of joint pricing and rationing with 

different values of   

5.  CONCLUSION 

This paper is one of the first papers which formulate a 

situation with pricing and rationing decisions concurrently. 

We found that in such a situation which there are pricing 

and rationing options, it is optimal to first increase the 

price and then start to ration when inventory level 

decreases.  
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Abstract: This paper presents a neural network model for solving portfolio optimization programming
model with chance constraint in which the security returns are uncertain variables. The main idea is to
replace the portfolio selection models when the uncertain returns are chosen as some special cases such as
linear, trapezoidal and normal uncertain variables, with linear programming problems. According to the
saddle point theorem, optimization theory, convex analysis theory, Lyapunov stability theory and LaSalle
invariance principle, the equilibrium point of the proposed neural network is proved to be equivalent to the
optimal solution of the original problem. Illustrative examples are provided to show the feasibility and the
efficiency of the proposed method in this paper.
Keywords: Neural Network, Chance constrain, Portfolio selection, Uncertain variable, Crisp equivalent.

1 INTRODUCTION

Portfolio selection is concerned with optimization
of capital allocation to a large number of securi-
ties. Since the introduction of mean-variance the-
ory by Markowitz (1952, 1959), portfolio selection
has been one of the hottest research topics in finan-
cial fields. Much research works have been done on
the development of uncertainty theory and related
theoretical works.

In this paper, we are concerned with a portfolio
optimization problem with uncertain chance con-
strained and we must solve it. The dynamic sys-
tem approach is one of the important methods for
solving optimization problems. Artificial recurrent
neural networks for solving constrained optimiza-
tion problems can be considered as a tool to trans-
fer the optimization problems into a specific dy-
namic system of first-order differential equations.

2 UNCERTAIN PROGRAMMING MODELS
FOR PORTFOLIO SELECTION

In Markowitz models, security returns were re-
garded as random variables, but exist situations
that security returns may be uncertain variable pa-
rameters. In this situations, we can use uncertain
variables to describe the security returns.
Liu in 2007 proposed an uncertain measure and fur-
ther developed an uncertainty theory which is an
axiomatic system of normality, self-duality, count-
able subadditivity and product measure. For know-
ing necessary knowledge about uncertain variables

see [1].
Let xi denote the investment proportion in the ith
security, ξi represents uncertain return of the ith
security, i = 1, 2, ..., n, and a is the minimum re-
turn level that the investor can tolerate. Following
chance constraint idea, if we want to maximize the
expected value or minimize risk of the total return
subject to some chance constraints, to express it in
mathematical formula, the models are as follows:

maximize E[x1ξ1 + x2ξ2 + ...+ xnξn] (1)

subject to M [x1ξ1 + x2ξ2 + ...+ xnξn ≤ a] ≤ α
x1 + x2 + ...+ xn = 1
xi ≥ 0, i = 1, 2, ..., n

(2)

where α ∈ (0, 1) is a specified confidence level the
investor given, and a is the minimum return that
the investor can accept satisfying M [x1ξ1 + x2ξ2 +
...+xnξn ≤ a] in which x1ξ1+x2ξ2+ ...+xnξn ≤ a
means the investment risk. E is the expected
value of uncertain variable. It is obvious that
the combination of securities that can maximize
E[x1ξ1 + x2ξ2 + ... + xnξn] is the optimal portfo-
lio the investor should select. If the investor wants
to minimize the investment risk with some chance
constraints, then we have the following model,

minimize V [x1ξ1 + x2ξ2 + ...+ xnξn] (3)

subject to M [x1ξ1 + x2ξ2 + ...+ xnξn ≥ a] ≥ α
x1 + x2 + ...+ xn = 1
xi ≥ 0 , i = 1, 2, ..., n

(4)
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where V denotes the variance of the total return
which represents the risk of the investment.
We will consider several special forms of uncertain
return rate ξi, and convert the models (1,2) and
(3,4) into their crisp equivalents such that do in
[4].

3 A NEURAL NETWORK MODEL

It is seen that the portfolio optimization problems
with uncertain returns can be converted to LP
problems. Thus, we consider a general form of LP
problem given by

minimize cTx (5)

subject to Ax− b ≤ 0, (6)

Ex− g = 0, (7)

where A ∈ Rm×n, b ∈ Rm, E ∈ Rl×n, g ∈ Rl,
x ∈ Rn and rank(A,E) = m + l (0 ≤ m, l < n).
Throughout this paper, we assume that problem
(5)-(7) has a unique optimal solution. We will
try to propose a high performance neural network
model for solving LP problem (5)-(7) and discuss
its architecture.
let x(.), u(.) and v(.) be some time dependent vari-
ables. In order to solve the LP problem (5)-(7), we
construct a continuous-time neural network model.
The motivation for this work arises from the fact
that the proposed neural network will settle down
to an equilibrium, which is the KKT point of the
LP problem (5)-(7). Here is such a system:

dx

dt
= −

(
c+AT (u+Ax− b)+ + ET v

)
, (8)

du

dt
= (u+Ax− b)+ − u, (9)

dv

dt
= Ex− g, (10)

with the initial point (xT
0 , u

T
0 , v

T
0 )

T , where

(u+Ax− b)+ =
(
[(u+Ax− b)1]

+, ..., [(u+Ax− b)m]+
)
,

[(u+Ax− b)k]
+ = max{(u+Ax− b)k, 0}, k = 1, 2, ...,m.

To simplify the discussion, we define y =
(xT , uT , vT )T ∈ IRn+m+l, D∗ as the optimal point
set of (5)-(7) and its dual, and

ι(y) =

 −
(
c+AT (u+Ax− b)+ + ET v

)
(u+Ax− b)+ − u

Ex− g

 . (11)

Thus neural network (8)-(10) can be written as

dy

dt
= κι(y), (12)

y(t0) = y0, (13)

where κ > 0 is a scale parameter and indicates the
convergence rate of the neural network (12) and
(13). For simplicity of our analysis, we let κ = 1.
Now the stability analysis and convergence prop-
erties for (12) and (13) are studied. You can find
proof of all theorems and lemmas in [3].

Theorem 3.1. Let y∗ = (x∗T , u∗T , v∗T )T be the
equilibrium point of the neural network (12) and
(13). Then x∗ is a KKT point of the problem (5)-
(7). On the other hand, if x∗ ∈ Rn is an optimal
solution of problem (5)-(7), then there exist u∗ ∈
Rm and v∗ ∈ Rl such that y∗ = (x∗T , u∗T , v∗T )T is
an equilibrium point of the proposed neural network
(12) and (13).

Lemma 3.2. (i) For any initial point y(t0) =
(x(t0)

T , u(t0)
T , v(t0)

T )T , there exists a unique con-
tinuous solution y(t) = (x(t)T , u(t)T , v(t)T )T for
system (12) and (13).

(ii) Let y(t) = (x(t)T , u(t)T , v(t)T )T be the state
trajectory of (12) and (13) with the initial point
y(t0) = (x(t0)

T , u(t0)
T , v(t0)

T )T . If u(t0) ≥ 0, then
u(t) ≥ 0.

Theorem 3.3. The proposed neural network model
in (12) and (13) is stable in the Lyapunov sense
and is globally convergent to y∗ = (x∗T , u∗T , v∗T )T ,
where x∗ is the equilibrium point of (12) and (13).

Corollary 3.4. If D∗ = {(x∗T , u∗T , v∗T )T },
then the neural network (12) and (13) for solv-
ing (5)-(7) is globally asymptotically stable to the
unique equilibrium point y∗ = (x∗T , u∗T , v∗T )T .

A. Illustrative examples
In order to demonstrate the effectiveness of the
proposed neural network (12) and (13), we test
two illustrative examples. The simulation is con-
ducted on Matlab 7, the ordinary differential equa-
tion solver engaged is ode45s.

References

[1] B. Liu, Uncertainty theory, 2009 [Online] Avail-
able: http://orsc.edu.cn/liu.

[2] X. Huang, ”A risk index model for portfolio se-
lection with returns subject to experts’ estima-
tions,” Fuzzy Optimization and Decision Mak-
ing, 11, 451-463, 2012.

[3] A. R. Nazemi, F. Omidi, ”A capable neural
network model for solving the maximum flow
problem,” Journal of Computational and Ap-
plied Mathematics. 236, 3498-3513, 2012.

[4] L. Yan, ”Optimal Programming Models for
Portfolio Selection with Uncertain Chance Con-
straint,” Modern Applied Science. vol. 3, No. 9,
sep. 2009.

2364



 
 

 

 1 

 

1 

  تسلط تصادفی و فرآیند آن در مدیریت ریسک

 Maryam_elahi986@yahoo.comمریم الهی ، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد ، دانشگاه سمنان 

 Alireza.bahiraie@yahoo.com  بحیرایی ، عضو هیأت علمی دانشکده ریاضی، دانشگاه سمنانعلیرضا 

یکی از مهمترین بخش های اقتصادی کشورها، بازار سرمایه است که ارتباط نزدیکی با ساختار و وضعیت اقتصادی کشور دارد. چکیده:

بازار سرمایه می تواند نقش مهمی در رشد درآمد ملی و رفاه عمومی جامعه ایفا کند. بورس یک نهاد سازمان یافته ای است که از توسعه 

روش جدیدی برای تخمین و مدیریت ریسک موجود در مقاله در این  .جمله نهادهای عمده و اساسی در بازار سرمایه محسوب می شود

تست کلموگروف و اسمیرنوف و  ت های موجود در مدل تسلط تصادفی همچون تست دیویدسون و داکالسبازده سهام با استفاده از تس

سنتی محاسبه ریسک از جمله انحراف معیار بتواند به عنوان یک عامل راهنما در تصمیمات سرمایه ی گردد تا در کنار سایر معیارارائه م

بانک پذیرفته   01ک توسط معیار تسلط تصادفی در مورد بازده روزانه سهام  گذاری مورد استفاده قرار گیرد. محاسبه و مدیریت ریس

 .صورت گرفته است  0811-0811شده در بورس در دوره  

 تسلط تصادفی، تخمین و مدیریت ریسک، بازار سرمایهکلمات کلیدی:
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 مقدمه .1

بسیاری از کشورهای صنعتی و در حال توسعه حجم  امروزه در

معامالتی که در تاالرهای بورس صورت می گیرد بخش بزرگی 

از بازار سرمایه آن کشورها را تشکیل می دهد و اهمیت انکار 

ناپذیری در تأمین مالی صنایع کشورها ایفا می نماید. بازار اوراق 

نگاه ها قرار می بهادار یا همان بورس موقعیتی را در اختیار ب

دهد تا با عرضه بخشی از سهام شرکتشان منابع الزم را جهت 

سرمایه گذاری به دست آورند. به همین منظور کارشناسان مالی 

با مدل های اقتصادی کامال آشنا هستند و در بیشتر پژوهش 

های علمی نیز از ابزارهای آنها استفاده می نمایند. مسئله ای 

یعی در اقتصاد سنجی مطرح است صحت که همواره به طور طب

و درستی پیش بینی های صورت گرفته توسط مدل های 

ساخته شده است. بدین ترتیب ضرورت تحقیق ناشی از تصمیم 

گیری بهینه سرمایه گذاران در محاسبه و مدیریت ریسک 

موجود در بازارهای مالی می باشد. به طور کلی معیارهای سنتی 

ریسک علیرغم کارایی نسبی ای که مورد استفاده در سنجش 

 .دارند دارای محدودیت های بسیاری می باشند

روش تسلط تصادفی نسبت به روش میانگین واریانس اولویت 

دارد، زیرا نیاز به مفروضات در مورد ماهیت توزیع یا هر نوع 

مدلی از بازده مورد انتظار ندارد اما توزیع بازده ها را به طور 

می دهد. مزایای تحلیل روش تسلط ی قرار مستقیم مورد بررس

تصادفی نسبت به انحراف معیار هنگامی آشکار می شود که 

توزیع بازده دارایی نرمال نباشد. بنابراین این روش برای همه 

 توزیع هایی که نرمال و غیر نرمال هستند، کاربرد دارد.

 تسلط تصادفی و انحراف معیار .2

از دیر باز وجود داشته است، مفاهیم مشابه معیار تسلط تصادفی 

و ( 1969) اما دو مقاله ی منتشر شده توسط هادر و راسلدر سال

(  0791 )مقاله منتشر شده توسط راسچیلد و استیگیزدر سال 

جدید به موضوع به همراه صدها مطالعه دیگر زمینه را برای یک 

عنوان تسلط تصادفی فراهم نمود. این مطالعات همراه با مباحث و 

ائل نظری در حوزه های مختلف مالی، اقتصاد، حسابداری، آمار مس

و کشاورزی و پزشکی می باشد. نیاز برای توسعه قوانین تسلط 

تصادفی ناشی از پارادوکس هایی است که گهگاه توسط قانون 

میانگین واریانس بروز می کند. هنگامی که یک انتخاب صریح 

ش میانگین واریانس باید بین دو دارایی ریسکی صورت گیرد، رو

برای رتبه بندی دو سرمایه گذاری ناتوان خواهد بود. موارد بسیار 

دیگری نیز وجود دارند که در اولویت بندی یک سرمایه گذاری 

نسبت به سرمایه گذاری دیگر بسیار پیچیده می شوند و نمی 

توان به سادگی آنها را دریافت. لذا نیاز به یک روش جامع تر به 

 .تصادفی احساس شدنام تسلط 

 (SSDتسلط تصادفی مرتبه دوم ) .3

بیان کردند که یک معیار کاراتر و قوی  (1969) راسل و هادر

تری نیاز است تا سرمایه گذاران را راهنمایی کند. این معیار 

جدید کارا به تسلط تصادفی مرتبه دوم معروف است. این معیار 
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 2 

ک توزیع ی .براین اساس است که سرمایه گذاران ریسک گریزند

بر دیگر   SSDبراساس تسلط تصادفی مرتبه دوم  F  احتمال

 مسلط است اگر  G  توزیع احتمال

 

 

 تست دیویدسون و داکالس .4

تست دیویدسون و داکالس معروفترین و پرکاربرد ترین تست 

آماری در آزمون تسلط تصادفی می باشد. این تست توزیع ها را 

جداکننده مورد مقایسه قرار می دهد و در تعداد محدودی از نقاط 

را به  T  مقدارGوF  با محاسبه مقدار واریانس تابع توزیع تجمعی

دست می آورد. این مقدار تسلط توزیع ها را بر یکدیگر و فرصت 

 .آربیتراژی را مورد بحث قرار می دهد

 

 . نتـایج 5

نتایج تست دیویدسون و داکالس برای مقایسات زوجی در دوره 

ی دو ساله در جدول قابل مشاهده است. این جدول تعداد بانک 

های تحت تسلط قرار گرفته و مسلط بر یکدیگر را نشان می دهد. 

ستون اول نشان می دهد هر سهم براساس تسلط تصادفی مرتبه 

لط است. در این دوره اول و دوم به ترتیب بر چند سهم دیگر مس

به این نتیجه می رسیم که سهام بانک پاسارگاد بهترین و سهام 

پست بانک ایران کم اهمیت ترین سهم می باشد، زیرا سهام بانک 

سهم و براساس   8پاسارگاد براساس تسلط تصادفی مرتبه اول بر  

سهم دیگر مسلط است و هیچ   7تسلط تصادفی مرتبه دوم بر

آن مسلط نیست و سهام پست بانک ایران توسط  سهم دیگری بر 

سهم دیگر تحت تسلط قرار گرفته و بر هیچ سهمی مسلط  4

نیست. همچنین بانک صادرات ایران از نظر رتبه دومین سهم 

سهم به ترتیب براساس تسلط تصادفی   7و   2است. زیرا بر  

 مرتبه اول و دوم مسلط است. از آنجا که پست بانک ایران بدترین

سهم است، لذا سرمایه گذاران می توانند با فروش سهام پست 

بانک ایران و خرید هر سهم مسلط بر آن مطلوبیت مورد انتظار 

 .خود را افزایش دهند
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برآوردگر تفاضلی کمترین مربعات تعمیم یافته استوار در مدل های خطی 

 بااستفاده از برنامه ریزی نیمه معین یئجز
 کامپیوتردانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان، دانشکده ریاضی، آمارو علوم  ،* نا بغالنیم

 مهدی روزبه، استادیار دانشگاه سمنان، دانشکده ریاضی، آمارو علوم کامپیوتر

 ، استادیار دانشگاه سمنان، دانشکده ریاضی، آمارو علوم کامپیوترجالل چاچی
 

ل در آمار استنباطی در جامعه است. رگرسیون خطی استوار اغلب از ترین مسائ رگرسیون خطی استوار یکی از عمومی چکیده:

. مانده های مربع شده را مینیمم می کند kکه مجموع کوچکترین  انتخاب می شودطریق کمترین توان های دوم پیراسته 

ه ساخته شده اند را کمترین توان های دوم پیراسته کیفیت های مطلوب دارد و اساس را در هر یک از روش های استوار اخیر ک

ثابت شده مساله کمترین توان های دوم پیراسته معادل با حل مساله مینیمم سازی مقعر روی یک مجموعه شکل می دهد. 

ی این مقاله یک برآوردگر جزئدر  ت ترکیبی بسیار پرهزینه است.اما به طور محاسباتی برای طبیعمحدود شده خطی است، 

ی، وقتی که خطاها به هم وابسته رهای برداری در مدل های خطی جزئپارامته استوار، برای تفاضلی محدود شده تعمیم یافت

ی را به روش استوار مدل خطی جزئهستند، تعریف شده است در ادامه ابتدا  با روش تفاضلی که آن را تعریف خواهیم نمود، 

له حداقل مربعات را بر مسئ وردن فرم جدید مدل خطی،مدل را از بین می بریم و با بدست آمتری می کنیم و اثر نا پارا برآورد

رین توان های دوم پیراسته معرفی بیشت مسالههمچنین،  روی این مدل خطی در رگرسیون استوار مورد بررسی قرار می دهیم.

 درونی در چند جمله ای حل خواهد شد. یابی های نقطهخواهد شد که بطور کارایی با استفاده از روش 
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   مقدمه .1

 د:را در نظر بگیری یک مدل رگرسیون خطی جزئی

     
    (  )        ،  i=1،…، n    (1) 

  تابع نا معلوم است. یک  (.)fبه طوری که 
    ،1,…,n   i= 

βتاایی معلاوم هساتند،     pیک بردار  یاک    (       ) 

بردار پارامتری مجهول است و به طور کلی فرض می کنایم کاه   

ε   یااک بااردارn    و  ( )   0=تااایی از توزیااع نااامعلوم بااا

 (   ) اساات. ماادل هااای خطاای جزئاای بساایار       

هستند چاون آنهاا   انعطاف پذیرتر از مدل های خطی استاندارد 

هم اجزای پارامتری و هم ناپارامتری دارند. در واقاع اساتفاده از   

به طور خطی با  Yاین مدل زمانی مفید است که متغیر وابسته 

رابطاه   tو به طور غیر خطی با متغیر مساتقل   Xمتغیر مستقل 

 ه باشد.داشت

 روش تفاضلی: 2 .1

 را به صورت زیر بازنویسی می کنیم: (1)مدل 

      ( )                         (2) 

باشاد باه    (m+1)یاک باردار    (       )=dفرض کنیاد  

ها وزن های تفاضلی باا   d مرتبه تفاضلی کردن و  mطوری که 

شرایط خاص باشند، با استفاده از این وزن ها مااتری  تفاضالی   

D با مرتبه×n  (n-m) :را به صورت زیر تعریف می کنیم 

D=(

                              
                             
                                               
                                             

) 

اجازه برآورد  (2)در مدل Dبه کار گیری ماتری  تفاضلی 

 مستقیم اثر پارامتری می دهد به ویژه:
         ( )                (3) 

اثر تابع  (3)در طرفین عبارت  Dبا ضرب ماتری  تفاضلی 

                         از بین می رود: زیرناپارامتری به صورت 

                                                                    

                                     (4)           ̃    = ̃   ̃ 

 روش کمترین توان های دوم رگرسیون: 1.1

را با مینیمم  βدر روش کمترین توان های دوم تعمیم یافته، 

 کردن مجموع مربعات وزنی باقیمانده ها برآورد می کنیم:

 ̂         ( ̃   ̃ )
 
  

  ( ̃   ̃ ) 
با گرفتن مشتق از تابع حقیقی و قرار دادن آن برابر با صفر 

   ̃ داریم:      
    ̃   =( ̃   

   ̃)    ̂   

معادل بودن روش کمترین توان های دوم پیراسته رگرسیون را 

با یک روش به حداقل رساندن تقعر تحت یک مجموعه از 

 محدودیت خطی ساده نشان دادیم. این نتیجه به عنوان انگیزه 

 

 

استفاده از برنامه نویسی ریاضی، به خصوص به حداقل رساندن 

 بسیار مهم است.  2تقعر، برای مسئله رگرسیون استوار

 

مسئئهله رگرسئئیون کمتئئرین تئئوان هئئای دوم     .2

 (LTSپیراسته)

داده های پرت می توانند به شدت مخرب برازش کمترین توان  

های دوم، با توجه به اثر غالب آن ها بر روی تابع هادف باشاند.    

کمترین توان های دوم پیراسته برای کاهش مشکل باه وسایله   

مرباع باقیماناده هاا     kترین به حداقل رساندن مجماوع کاوچک  

، به این بخشدر  نسبت به مجموع مربعات کامل تالش می کند.

معادل یک مسئله حاداقل   LTSطور خاص ثابت می کنیم که 

کننده تقعر تحت یک محدودیت خطی بسیار ساده اسات. ایان   

نتیجه قابل توجه است به دلیل آنکه ماا را باه اساتفاده از روش    

رگرسیون استوار برمی انگیزد. حاداقل  های ریاضی برای مسئله 

کردن تقعر یا حداکثر کردن تحدب، یکی از محبوبترین مساائل  

در جامعه تحقیق در عملیات است و هنوز هام باه عناوان یاک     

در  موضوع تازه با ایده های جدید، اخیراً پیشانهاد شاده اسات.   

نشان خواهیم داد که یاک روش خااص بارای تقریاب      3بخش 

LTS .یک ایده مکمل را مورد استفاده قرار می دهد 

 

کشف داده های پرت با استفاده از حئداکرر کئردن    .1

 (MTS)توان های دوم پیراسته 

در اینجا به دلیل محدودیت مکانی فقط ایده اصلی را بیاان مای   

مقعر است و در کل حال آن    LTSکنیم. تابع هدف در مسئله 

هاای پارت یاک     بسیار مشکل اسات. همچناین مجموعاه داده   

مجموعه با مربع باقیمانده های کل بازر  اسات. از ایان رو باه     

جای تالش برای پیدا کردن مجموعه بدون داده های پرت، باید 

سعی کنیم که مجموعه داده های پرت را پیدا کنیم. می تاوانیم  

به حواشی مسئله تقعر به وسایله تاالش بارای حاداکثر کاردن      

 هدف تقعر بپردازیم.

اکثر توان هاای دوم پیراساته دارای خاواص مطلاوب     مسئله حد

رونی به است. اوال می تواند با استفاده از روش های نقطه یابی د

 MTSطور مؤثر حل شود. ثانیاً راه شناساایی داده هاای پارت    

کامالً بصری است. با این حال هنوز هم برخی از مساائل نظاری   

ه اول این اسات  وجود دارند که نیاز به نشانی آن ها داریم. مسئل

راه حل های صحیح تولید مای کناد و در    MTSکه آیا مسئله 

غیراین صورت باید چه کاری انجام دهیم. مسئله دوم این اسات  

 نیست. یک مسئله مشکل  LTSکامالً مکمل  MTSکه مسئله 

                                                           
2
 Robust regression 
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نمی تواند به وسیله نتیجه ای از مکمل ساده باودن   LTSمانند 

در ایان بخاش باا    شاود.   حال  MTSاز یک مسئله ساده مانند 

مسئله بوجود آمده را حل می کنیم اماا از   2قضیه  2استفاده از 

 آوردن قضایا به دلیل محدودیت مکانی صرف نظر می شود.

غیاار    ( ، p+1قضاایه اول نشااان خواهااد داد کااه بیشااتر از   

صحیح وجود خواهد داشت و از این رو اگر اجازه گنجاندن ایان  

متغیر تصمیم گیری غیرصاحیح را در لیسات بادترین بادهیم،     

اولین مسئله می تواند حل شود. قضیه بعدی نشان می دهد که 

در بدترین مورد، زمانی کاه داده هاای پارت در برخای جهاات      

مای   MTSند، خاص و یا در برخی از نقاط نامطلوب توزیع شاو 

داده پرت در یک زمان شناسایی کند. از ایان  تواند حد اقل یک 

رو می توانیم یک روش مکرر برای حذف داده های پرت در یک 

زمان انجام دهیم، و فرقی ندارد چگونه داده های پرت به صورت 

   ناسازگار قرار گرفته اند.

 

 نتایج عددی 4

 n=200در این مطالعه متغیر پاسخ را از مادل زیار باه حجام     

 شبیه سازی نمودیم:
  =         (  )     

برآورد پارامترهای خطی و غیار خطای باه صاورت خالصاه در      

 ت.جدول و شکل های زیر آمده اس
 : مقایسه برآوردگرهای پیشنهادی 1جدول                              

 
  عرض از مبدا

 

بشی  

    SE          ̂         SE           ̂   

5.89 0.8595 1.38 0.1098 

3.80 0.6222 2.96 0.0786 

   
 

   

0.1589 

 
8.73 

 

 

 

0.9052 

 

0.9434 

 

 

 

 

 

 
 ایج. نتئ 5

در این مقاله، اثبات می کنیم که مسئله رگرسیون حاداقل  

مربعات پیراسته با یک مسئله حداقل کننده تقعار ماداوم   

تحت یک مجموعه محدودیت خطی سااده معاادل اسات.    

مسئله حداکثر مربعات پیراسته برای حل و فصال مشاکل   

در تابع هدف مقعر از مسائله رگرسایون حاداقل مربعاات     

شده اسات. عاالوه بار ایان، مسائله      پیراسته فرمول بندی 

حداکثر مربعات پیراسته می تواناد بسایاری از داده هاای    

در یک تماس شناسایی کند که آیا این داده هاای  پرت را 

پرت به طور تصادفی در اطراف مشاهدات خاوب توصایف   

شده اند. در بدترین حالت، زمانی که داده هاای پارت باه    

رار گرفتاه اناد   صورت منفی در یک جهت یا محل خاص ق

می تاوانیم باه صاورت تکاراری مسائله حاداقل مربعاات        

پیراسته را حل کنیم که در آن در هار گاام حاداقل یاک     

داده چرت حذف شود. ما روش خاود را باا مجموعاه داده    

های مختلف آزمون می کنیم و روش تولید بسایار ساریع   

 ونتایج بسیار دقیق روش خود را پیدا می کنیم.
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 1 ارائه دهنده -*

 فروشندهدر مسئله انتخاب  Fuzzy AHP & ARASکاربرد مدل 
 عضو هئیت علمی، دانشکده مدیریت، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران، عظیم اله زارعی

 البرز، ایران،و پژوهش های فنی و حرفه ای ایران مرکزتربیت مربی ، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد،*جوادصوفیابادی

j.sofiyabadi@gmail.com 

، تهران، ایرانبهاره کالهی، دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه شاهد  
اغلب این معیارها با هم در تضاد  .انتخاب فروشنده در زنجیره تامین یکی از مسائلی است که شامل معیارهای متفاوتی می باشد چکیده:
هدف  به همین جهت شایسته است تصمیم گیران از مدل هایی مناسب جهت افزایش اثربخشی تصمیم گیری خود استفاده نمایند. هستند،

جهت بررسی مسئله انتخاب فروشنده در زنجیره تامین  (Fuzzy AHP & ARASتحقیق حاضر ارائه و اجرا یک مدل تصمیم گیری ترکیبی )
صنعت چوب و مبلمان می باشد. ساختار تصمیم گیری و حل مسئله پژوهش حاضر مبتنی بر اجرا دو گام ساخت یافته است. ابتدا، با 

، انعطاف  تحویلخیر در تا ،تحویل به موقع، قیمتله )کیفیت، برداروزن معیارهای مسئ تحلیل فرایند سلسله مراتبی فازیبکارگیری 
پذیری، قابلیت های مدیران ارشد، قابلیت های کارکنان،قابلیت های فرآیند، قابلیت مالی و سهم بازار( تعیین شده است و درگام دوم با 

فعال در صنعت چوب و مبلمان  مناسب ترین فروشنده برای یک شرکت ARASاستفاده از نتایج مرحله قبل و اجرا تکنیک تصمیم گیری 
در انتخاب یک فروشنده  هامهم ترین معیار قابلیت کارکنان، انعطاف پذیری از نشان می دهد معیار نتایج مورد بررسی قرارخواهد گرفت. 

 بهترین گزینه برای همکاری با این شرکت است. سوم در این تحقیق مناسب برای صنعت چوب و مبلمان می باشد و فروشنده

 ARAS،Fuzzy AHPانتخاب فروشندگان، زنجیره تامین، تصمیم گیری کمی، : لمات کلیدیک

 

 :مقدمه  .1
درصدد از   04تا 04 تجهیزات و منابع تامین شده در سازمان ها 

د بده همدین جهدت    ند هرسازمانی را تشکیل مدی ده فروش کل 
           در سددازمان هددا بددر خددوردار     پراهمیتددیخریددد از موقعیددت  

انتخاب فروشندگان همواره جز یکی ازمسدائل و  و  [1] می باشد
کده در آن   [2]استعناصر کلیدی در فرآیندهای خرید صنعتی 

 می بایست معیارهدای چندگانده بده دقدت مدورد بررسدی قدرار       
مسئله اساسی این پژوهش کمک بده تصدمیم گیدران    . [3]گیرد

یک کارخانه فعال در صدنعت چدوب و مبلمدان جهدت انتخداب      
با توجه به متضداد بدودن معیارهدای     فروشنده مناسب می باشد.

 وبدردار وزن  تعیدین   حاضر بدرای تحقیق  ،تصمیم در این مسئله
تکنیدک   ،کاهش ابهام و تضداد در خصدوم معیارهدای تصدمیم    

FAHP  تکنیدک   اجدرا  و سپس با اجرا نموده استراARAS 
    هدا تصدمیم معرفدی    میدان گزینده    مناسب ترین فروشدنده را از 

حاضر به شرح زیر سازمان دهی شده  ساختار پژوهش می نماید.
است: بخدش دوم، مدرور ادبیدات در مسدئله انتخداب فروشدنده.       

اجرا و  بخش سوم، ارائه متدولوژی ترکیبی تحقیق، بخش چهارم
قلدم    تحقیدق داده های تحقیق و در انتها نتایج برجسته  تحلیل
 .شده استفرسائی 

   مسئله انتخاب فروشنده: .2

مددیریت یکپارچده    درصدر حیداتی   اعن ی ازانتخاب فروشنده یک
تضدادهای بسدیاری در ایدن انتخداب      کهمی باشدزنجیره تامین 

فرآیند انتخاب فروشنده بدا   ،باید توجه داشت که .[4]وجود دارد
     مددی توانددد رونددد صددحی در نظددر گددرفتن معیارهددای تصددمیم 

تدری را یدی نمایدد تدا از یریدق تعیدین وزن و میدزان         مناسب
انتخداب مدوثری را    معیارها نسبت به یکدیگر بتدوان  گذارینفوذ

. رابطه موفق فروشنده و خریددار از عدواملی اسدت    [5]انجام داد
لدذا   [6]مدی شدود   در بازارهای صدنعتی  که موجب حفظ رقابت

تصمیم گیران سازمانی رویکردی دقیدق و جدامع    است، شایسته
محققدان   اتخاذ نمایندد.  تامینرا در انتخاب فروشندگان زنجیره 

ه را در حدل مسدئل   معیارهایی نظیر فرهنگ، زبدان، جررافیدا و....  
اما بیشدترین مرجدع پدذیری     انتخاب فروشنده موثر دانسته اند،

 [7]بده آقدای دیکسدون     استفاده از معیارهای تصدمیم در علمی
که در چکیده  معیارهای تصمیم پژوهش حاضر .مرتبط می شود

 بایازیدت  یج تحقیدق آقدای  نتااز  تحقیق به آنها اشاره شده است
 .[8]است گردیدهاقتباس 

 متدولوژی تحقیق: .3

تحقیق از یک ماتریس تصمیم گیری آغاز  اینمدل ارائه شده در
 می گردد که به یور کلی عبارت است از چهار جز زیر: 

ها، دوم معیارها، سوم اهمیت هر معیار و چهارم  ویآلترناتاول 
اندازه گیری عملکرد هرآلترناتیو با توجه به معیارها. ماتریس 

 تصمیم گیری به شرح زیر می باشد:
                           
                                    

 

  
  
  
  
  
  
  
  [

 
 
 
 
 
 
 
                
                
            
            
                
            
            
                ]

 
 
 
 
 
 
 

 

نشان دهندده معیارهدا   Cj نشان دهنده آلترناتیوها Aiکه در آن
وزن معیارهای تصمیم می باشدد کده در ایدن     نشان دهندهWjو

سلسددله  فرآیندددتحلیددل تحقیددق از یریددق روابددط و محاسددبات 
بدا مشدخش شددن بدردار وزن،      .می آیدد  به دست مراتبی فازی
 :[9]باشد بررسی میقابل زیر شرح به  آراسروابط تکنیک 

 معیاری هر  : تعیین مقدار بهینهاولگام 

گیرندگان مشخش نبود  برای تصمیم jی معیار  اگر مقدار بهینه

 آنگاه:

 اگر مقدار بیشینه برتری داشت:
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 چنانچه مقدار کمینه برتری داشت:
            

در ارتباط با معیار  iی گزینه  مقدار بهینه    که در آن 

jباشد می.   

معیاری که ارزش : ماتریس تصمیمگام دوم: نرمالیزه سازی 

 شود: ترجیحی آن بیشینه است، به شکل زیر نرمال می

 
 

گام  2معیاری که ارزش ترجیحی آن کمینه است، با استفاده از 

  شود: زیر نرمال می

 
 گام سوم:  محاسبه ماتریس تصمیم نرمال وزن دار

ی تمام معیارها به شکل زیر محاسبه  مقادیر نرمال شده 

 گردد: می

 

 تعیین مقادیر بهینه برای هر گزینه گام چهارم:

 
. همچنین درجه امi ی ی تابع به ازاء گزینه مقدار بهینه   

 مطلوبیت بر اساس رابطه زیر به دست می آید.

 

 
 و نظرات خبرگان ماتریس تصمیم :1جدول

  
 

 
 مقادیربهینه و مطلوب برای گزینه های تصمیم :2جدول

 :. نتـایج 5
با بررسی بردار وزن در جدول یک می توان مالحظه نمود کده  
قابلیت کارکنان، انعطاف پذیری و کیفیت از جمله معیارهدای  
پر اهمیتی می باشند که این شرکت برای انتخاب فروشندگان 

ن گزینده  و فروشنده سوم مناسدب تدری   خود در نظر می گیرد
تجربه محقق در ایدن صدنعت    برای فعالیت های تجاری است.

نشددان دهنددده بکددارگیری قضدداوت هددای تجربددی در انتخدداب 
فروشندگان می باشد لذا پیشنهاد اصلی محققان این است که 
   مدددیران محتددرم در کنددار روش هددای تجربددی و قضدداوتی از   
روش های علمی بهره مند گردند. همچندین بدرای تحقیقدات    
آتی پیشنهاد می گردد سایر محققان بردار وزن جهدت انجدام   

 محاسبهتکنیک آراس را با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای 
نمایند و نتایج این دو تکنیک را با یکدیگر مقایسه نمایندد تدا   
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Abstract: Visual simulation has emerged as a key planning tool in construction process because it 

enables architects, engineers and project managers to visualize evolving construction process before the 

project starts. This provides an efficient technology of reducing time and cost through planning and 

controlling resources, machines and materials. With the development of infrastructure projects and the 

massive civil constructions such as bridges, urban tunnels and highways and as well as sensitivity of 

Implementation of these projects, it is very necessary to have proper project planning and control 

(management). Advanced management techniques instead of traditional management techniques such 

as CPM1 and Gantt chart can play an important role in reducing the time, cost and increasing the quality 

of infrastructure.  

 

The purpose of this study is to develop visual simulation management techniques for infrastructure 

projects such as highways bridges by combining 4D CAD2 Models. This project is to simulate 

operational assembly-line for infrastructure projects which it would be able to optimize the sequence 

and interaction of project activities and on the other hand, it would minimize any unintended conflicts 

prior to project start. In this regard, develop a visualization simulated techniques for on-site construction 

projects by combining construction 4D CAD model, construction simulation process and AR3technique 

seems to be necessary.  
 

Keywords: 4D CAD; Infrastructure projects; Augmented Reality; Visualization and Simulation techniques. 

1.  INTRODUCTION 

In today's urban and road conditions of developing 

countries like Iran and by growing urban population and 

vehicles, “traffic” is one of the main problems in major 

metropolises like Tehran. In this regard, development of 

urban infrastructures such as bridges, highway and urban 

tunnels can play a valuable role in reducing traffic.  

However, construction technology and executive 

quality play a prominent role in accepting of these projects, 

but management (time, cost and quality) of these projects 

can be impressive in their success as well. Basically, urban 

infrastructures are holding in areas where there are high 

traffic jams and main artery of communication is 

insufficient, hence, these kind of projects is required to 

poor traffic condition be removed. 

 Therefore, construction management of these new 

projects should be so that - in addition to the speed and 

quality of execution that leads to making projects shorter – 

will not interrupt the main and car communication. The 

Project Management of such infrastructures is playing a 

vital role and alongside with advanced techniques can 

reduce the time and cost significantly in addition to greater 

ease of communication in public spaces and urban roads. 

                                                           
1 Critical Path Methods 
2 4-Dimentional Computer-aided design 
3 Augmented Reality 

Due to the massive volume of resources that can be used in 

such projects, resource management in particular is very 

important but common methods of project management 

such as Gantt chart scheduling and CPM are not suitable 

for managing them. Due to the massive activities and 

duplicate items in these kind projects, a need for online 

planning and control methods in the site is urgently needed. 

During the construction operation, this system is able to 

increase resource efficiency, minimize material waste and 

costs and enhance the quality of projects as well. 

2.  VISUALIZATION PLANNING IN CONSTRUCTION 

MANAGEMENT 

Visualization has gained an increasing credibility 

among researchers in construction and has been considered 

as one of the four main IT domains in construction [1]. 

Visualization methods have been emerged as a helpful and 

coordinator instrument to analyse and communicate 

simulation results. Visualization of construction process 

can be divided in both activity and operation levels. 

A. Activity base visualization (4D CAD)  

Visualization can sometime be obtained by linking to a 

3D CAD model which displays construction component 

and a construction schedule [2]. This form of the 
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visualization has been recognized popularity as a 4D CAD. 

Since the early 1990s, there has been a growing interest in 

four-dimensional computer aided design (4D CAD) for 

construction project planning. The use of this commercial 

4D CAD technology allows the construction planner to 

produce more precise schedules [3]. 

The first stage is the establishment of project documents 

that are created in the first designing phase of project. 3D 

CAD objects of On-site Construction operation are 

exported from 2D Architectural CAD maps; also Work 

Breakdown Structure of project and its schedule in CPM 

format should be documented for next stage. Then 4D CAD 

and visualization of simulated operation base on project 

documents are presented and integrated with each other to 

visualize both activities and process of construction 

operation. By combining project schedule and 3D CAD 

model of construction, 4D CAD model of construction are 

introduced in Virtual Environment. This combination 

depict both activities project evolvement and construction 

operation in virtual environment (Diagram 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Diagram 1: combination of 3D CAD Object and scheduling to 

introduce 4D CAD Planning in Virtual Environment. 

B.  Visualization Planning in Augmented Reality 

Amount of efforts are needed for modelling and 

visualizing all components of a project and its surrounding 

in virtual environment [4]. The other advantage of 

graphical simulation in Augmented Reality as compared to 

that in Virtual Environment is that the AR is able to 

represent realistic view for simulation. AR environment 

introduces mixed views of real existing jobsite and virtual 

CAD model of construction operations. It is a powerful 

method for creating project activities and recourses [5]. 

By getting on-line stream in project site, we can present 

augmented reality view of construction operation for 

decision making team. 4D-CAD is integrated for 

simulation of construction operation and superimposed to 

video that are taken by electronic devices such as tablets 

(ipad2), Mobile-phones and cameras (Figure 1). 

Augmented Reality (AR) scenes of project process are 

introduced in planning stage to give the project manager 

better and more realistic sights of project planning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 2: 4D Planning of Construction operation in Augmented 

Reality Environment. 

3. CONTROLLING VISUALIZATION IN CONSTRUCTION 

MANAGEMENT 

For a successful construction operation, the monitoring 

and controlling of process should be carried out in addition 

to the planning. At this stage, the collection of data that 

represent construction status constantly is a crucial step for 

controlling [6]. In fact, As-built progress should be 

monitored and compared with the as-planned progress 

continuously to obtain progress report of the project, 

although the maintaining of actual project execution during 

and according to its plan can be difficult [7].  

Controlling is the last stage of this research. By taking 

on-ordered photos from construction site and implementing 

them in virtual environment, 3D model of as-built 

construction can be obtained by the help of structure from 

motion techniques. These As-built 3D statues are compared 

by the as-planned situation of project in virtual 

environment and deviation and progress reports are 

introduced for decision making group. Decision making 

team update schedule in project documentary base on 

progress report and change sequence and ordinary of 

simulation operation constantly and simultaneously.  

4. CONCLUSION 

Although each project has its unique procedure and 

operation, there are some infrastructure projects consisting 

of a large amount of repetitive activities during a project 

life cycle. Projects with massive activities and duplicate 

items such as brigades and highways - Due to the sensitivity 

of their performance- have the potential to plan and control 

by using this technique. 

 

3D-Real Environment  4D Virtual Environment   

4D Augmented Reality 
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Abstract:In this paper, first, we introduce the new concept of (complex) 2–Hilbert spaces and basic con-
structs of non-smooth analysis as proximal normal direction (to a set). Finally, we prove some theorems and
give some open problems related to 2–Hilbert spaces.
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1 Introduction and Preliminaries

The concepts of 2-metric spaces and linear 2–
normed spaces were first introduced by Gähler in
1963 and 1964 [3, 4]. A linear 2–normed space is a
pair (H, ∥·, ·∥), whereH is a a complex vector space
of a dimension greater than one and ∥·, ·∥ is a real-
valued mapping on H ×H satisfying the following
conditions: for all a, b ∈ H and α ∈,
(2N1) ∥αa, b∥ = |α|∥a, b∥;
(2N2) ∥b, a∥ = ∥a, b∥;
(2N3) ∥a, b∥ = 0 if and only if a and b are linearly

dependent;

(2N4) ∥a1 + a2, b∥ ≤ ∥a1, b∥+ ∥a2, b∥.

We can consider a 2–norm on H defined by an
inner product ⟨·, ·⟩ on H as follows:

∥a, b∥ :=

∣∣∣∣ ⟨a, a⟩ ⟨a, b⟩
⟨b, a⟩ ⟨b, b⟩

∣∣∣∣ 1
2

for all a, b ∈ H. Geometrically, a 2–norm function
generalizes the concept of the parallelogram law
spanned by the vectors a and b, which may be given
explicitly by the formula ∥a, b∥ = |a1b2 − a2b1|,
where a = (a1, a2), b = (b1, b2) ∈2 (see [5]). Ob-
serve that, in a linear 2–normed space (H, ∥·, ·∥),

∥a, b∥ = ∥a, b+ αa∥

for all a, b ∈ H and α ∈.

The properties of linear 2–normed spaces have
been extensively studied by many authors, but
many properties of them are almost same to the
properties of usual normed spaces. The same prop-
erties also occur in 2–inner product spaces, which
were introduced by Diminnie et al. [1]. We devel-
oped definition of 2– inner product space as follow
[2].

Definition 1.1. A complex vector space H is
called a 2–inner product space if there exists a
complex-valued function < (·, ·), (·, ·) > onH2×H2

such that, for all a, b, c, d ∈ H and α ∈,

(I1) ⟨(a, b), (c, d)⟩ = ⟨(c, d), (a, b)⟩;

(I2) If a and b are linearly independent in H,
then ⟨(a, b), (a, b)⟩ > 0;

(I3) ⟨(a, b), (c, d)⟩ = −⟨(b, a), (c, d)⟩;

(I4) ⟨(αa + ã, b), (c, d)⟩ = α⟨(a, b), (c, d)⟩ +
⟨(ã, b), (c, d)⟩.

2 Main results

We introduce basic constructs of non-smooth anal-
ysis: proximal normal direction to like a set S at
point s. Proximal normals are direction vectors
pointing outward from a set, generated by project-
ing a point onto the set. It is a familiar device to
view a function as a set (through its graph).

The very existence of a proximal normal direction
often says something of interest about a function at
a point; the Density Theorem is a deep result af-
firming existence on a substantial set. From it we
deduce two minimization principles. These are the-
orems bearing upon situations where a minimum is
almost attained, and which assert that a small per-
turbation leads to actual attainment. We will meet
some useful classes of functions along the way: con-
vex, Lipschitz, indicator, and distance functions.
Finally, we will see some elements of proximal cal-
culus, notably the sum and chain rules.

∗Corresponding Author
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Definition 2.1. Let H be a 2–Hilbert space, and
let S be a nonempty subset of H. Suppose that x is
a point not lying in S. Suppose further that there
exists a point s in S whose distance to x is minimal.
Then s is called a closest point or a projection of x
onto S. The set of all such closest points is denoted
by ProjS(x). It is clear that

s ∈ projS(x) ⇔ {s} ⊂ S∩
B̄(x; ∥x, s∥), S ∩B(x; ∥x, s∥) = Ø

The vector x − s determines what we will call
a proximal normal direction to S at s; any non-
negative multiple ζ = t(x − s), t ≥ 0, of such a
vector will be called a proximal normal (or a P-
normal) to S at s. The set of all ζ obtainable in
this manner is termed the proximal normal cone to
S at s, and is denoted by NP

S (s); it is clear that
NP

S (s) is in fact a cone; i.e., a set closed under
forming nonnegative scalar multiples. Intuitively,
a proximal normal vector at a given point defines a
direction of perpendicular departure from the set.
Suppose s /∈ projS(x) for all x not in S (which is
certainly the case if s lies in int S). Then we set
NP

S (s) = {0}. When s /∈ S, then NP
S (s) remains

undefined.

Notice that we have not asserted above that the
point x must admit a closest point s in S. In finite
dimensions, there is little difficulty in assuring that
projections exist, for it suffices that S be closed. We
will in fact only focus on closed sets S, but nonethe-
less, the issue of the existence of closest points in
infinite dimensions is far more subtle, and will be
an important point later.

The above concepts can be described in terms of
the semi-distance function dS : H → R, which is
given by

dS(x) := inf{∥x, s∥ : s ∈ S}.

Occasionally it is more convenient to write d(x;S)
for dS(x). The set projS(x) consists of those points
(if any) at which the infimum defining dS(x) is at-
tained. We also have the formula

NP
S (s) = {ζ : ∃t > 0

s.t dS(s+ tζ) = t∥ζ, s∥, ∥ζ, s∥ > 0}.

These remarks are summarized in the following:

Theorem 2.2. Let S be a nonempty subset of H,
and let x ∈ H, s ∈ S. The following are equivalent

(a) s ∈ projS(x);

(b) Re(⟨(x, s), (x, s−s′)⟩) ≤ 1
2∥x, s−s′∥2 ∀s′ ∈

S;

(c) dS(s+ t(x− s)) = t∥x, s∥ ∀t ∈ [0, 1];

(d) s ∈ projS(s+ t(x− s)) ∀t ∈ [0, 1].

The first part of the following result follows read-
ily from the cone property of NP

S (s) and the char-
acterization (d) of Theorem (2.2); the second part
demonstrates that P-normality is essentially a local
property: the proximal normal cones NP

S1(s) and
NP

S2(s) are the same if the two sets S1 and S2 are
the same in a neighborhood of s. The inequality
in Theorem (2.3 (a)) is called the proximal normal
inequality.

Theorem 2.3. Let S be a nonempty subset of 2-
Hilbert space H, and x ∈ H, s ∈ S

(a) vector ζ belongs to NP
S (s) iff there exists σ =

σ(ζ, s) ≥ 0 such that

Re(⟨(ζ, s), (ζ, s− s′)⟩) ≤ σ∥ζ, s− s′∥2

for all s′ ∈ S.

(b) Furthermore, for any given δ > 0, we have
ζ ∈ NP

S (s) iff there exists σ = σ(ζ, s) ≥ 0
such that

Re(⟨(ζ, s), (ζ, s− s′)⟩) ≤ σ∥ζ, s− s′∥2

for all s′ ∈ S ∩B(s, δ).

Theorem 2.4. Let S be closed and convex. Then

ζ ∈ NP
S (s) ⇔ Re(⟨(ζ, s), (ζ, s− s′)⟩) ≤ 0

for all s′ ∈ S.
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1 INTRODUCTION

Consider a multiple objective optimization problem
as follows:

MOP : min
x∈X

f(x) = (f1(x), f2(x), ..., fp(x)), (1)

in which X ⊆ Rn and fi : Rn −→ R for i =
1, ..., p. Proper efficiency is a crucial notion used in
studying multiple objective optimization problems
(MOPs). Indeed, properly efficient solutions are ef-
ficient solutions in which, given any objective, the
trade-off between that objective and some other ob-
jective is bounded [1]. This notion was studied by
many scholars, including Kuhn and Tucker [7], Ge-
offrion [3], Borwein [2], Benson [1] and Henig [4]. It
is possible that in a properly efficient solution the
trade-offs between some objectives is unbounded.
For this reason, the concept of substantial efficiency
has been introduced in [5]. In substantial efficient
solutions the trade-offs between all objective func-
tions are bounded. In this paper, these solutions
are defined in different senses and some relation-
ships between them are addressed.

2 SUBSTANTIAL EFFICIENCY

The substantial efficient solutions in the Geoffrion’s
sense are defined as follows.

Definition 2.1. [5] A feasible solution x̂ ∈ X is
called substantially efficient for MOP (1) iff it is
efficient and there is a real number M > 0 such
that for all i ∈ {1, 2, ..., p} and x ∈ X satisfying

fi(x) < fi(x̂), we have fi(x̂)−fi(x)
fj(x)−fj(x̂)

≤ M, for all

j ∈ {1, 2, ..., p} with fj(x) > fj(x̂).

Theorem 2.2 provides a sufficient condition for
substantial efficiency. Before providing the theo-
rem, we introduce some notations.
(i) Ji:= the set of all subsets of {1, 2, ..., p} with
cardinality i.
(ii) Considering I ∈

∪p−1
i=2 Ji, Rp

=I
is a cone defined

by

Rp
=I

:=
{
x ∈ Rp | xt ≤ 0 ∀ t ∈ {1, 2, ..., p}\I

and xt ≥ 0 ∀t ∈ I
}
.

(iii) K is defined as the set of all cones Rp
=I

for

I ∈
∪p−1

i=2 Ji and (−Rp
=).

For example, in the case p = 3 the above nota-
tions are as follows:

J1 :=
{
{1}, {2}, {3}

}
,

J2 :=
{
{1, 2}, {1, 3}, {2, 3}

}
,

J3 :=
{
{1, 2, 3}

}
.

For I1 := {1, 2}, I2 := {1, 3} and I3 := {2, 3}, we
have

R3
=I1

:=
{
x ∈ R3|x1 ≥ 0, x2 ≥ 0, x3 ≤ 0

}
,

R3
=I2

:=
{
x ∈ R3|x1 ≥ 0, x2 ≤ 0, x3 ≥ 0

}
,

R3
=I3

:=
{
x ∈ R3|x1 ≤ 0, x2 ≥ 0, x3 ≥ 0

}
.

For this example, we have

K :=
{
R3

=I1
,R3

=I2
,R3

=I3
,−R3

=
}
.

∗Speaker & Corresponding Author
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Theorem 2.2. Let x̂ ∈ X be a properly efficient
solution to MOP (1). If x̂ is properly efficient for
MOP (1) w.r.t each D ∈ K, in the Benson’s sense,
then x̂ is substantially efficient for MOP (1).

Substantial efficiency is not equivalent to proper
efficiency w.r.t each D ∈ K. Due to this, in the
following definition, we replace X with one of its
subsets and provide a new notion, called substan-
tial efficiency in the Benson’s sense.

Definition 2.3. [6] A feasible solution x̂ ∈ X is
called a substantially efficient solution to MOP (1),
in the Benson’s sense, iff it is properly efficient and

cl

(
cone

(
f(H) +D − f(x̂)

))∩
(−D) = {0},

for each D ∈ K, where H is a subset of X such
that

f(H)− f(x̂) =(
f(X)− f(x̂)

)
\
(∪

D∈K(−D\{0})
∪
(Rp

=\{0})
)
.

(2)

In fact, H is the set of all x ∈ X satisfying

f(x)− f(x̂) ∈(
f(X)− f(x̂)

)
\
(∪

D∈K(−D\{0})
∪
(Rp

=\{0})
)
.

Note that in a p-objective optimization problem,
the set K has 2p − (p+ 1) members.
In the following, we assume that p ≥ 3.

Lemma 2.4. Considering H as defined by (2),
x̂ ∈ X is an efficient solution of MOP (1) with
the feasible set H w.r.t all ordering cones D ∈ K.

The following theorem presents the relationship
between Definitions 2.1 and 2.3.

Theorem 2.5. Let x̂ ∈ X be a feasible solution of
MOP (1).
a) If x̂ is a substantially efficient solution in the
sense of Definition 2.3, then it is a substantially
efficient solution in the sense of Definition 2.1.
b) If x̂ is a substantially efficient solution in the
sense of Definition 2.1 and properly efficient w.r.t
the ordering cone −Rp

=, then x̂ is substantially ef-

ficient solution in the sense of Definition 2.3.

The rest of this section is devoted to providing
the notion of substantial efficiency in the Henig’s
sense, which is equivalent to substantial efficiency
in the Benson’s sense (Definition 2.3).

Definition 2.6. A feasible solution x̂ ∈ X is called
a substantially efficient solution to MOP (1), in
the Henig’s sense, iff it is properly efficient and for
each D ∈ K there exists a convex cone CD with

D\{0} ⊆ int(CD) such that

(f(x̂)− CD)
∩

f(H) = {f(x̂)},

where D, K and H are as defined in Definition 2.3.

Theorem 2.7 proves that Definitions 2.3 and 2.6
are equivalent, i.e., the substantial efficiency in the
Benson’s sense coincides with that in the Henig’s
sense. This theorem results from Theorem 2.1 in
[4].

Theorem 2.7. A feasible solution x̂ ∈ X is sub-
stantially efficient for MOP (1) in the sense of Def-
inition 2.3 if and only if it is substantially efficient
in the sense of Definition 2.6.

3 Conclusion

In this paper, the notion of substantial efficiency
was considered. This notion was defined in the
Benson’s sense and Henig’s sense via various tools.
Then, the relationships between different senses
were addressed through some theorems.
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 ها تخصیص هزینه ثابت بر اساس تحلیل پوششی داده
 pourmahmoud@azaruniv.ac.irجؼفر پَر هحوَد، ػضَ ّیات ػلوی، داًشگاُ شْیذ هذًی آررتایجاى 

 mitranayyeri@yahoo.comى یجاداًشگاُ شْیذ هذًی آررتا ، داًشجَی وارشٌاسی ارشذ ،یترا ًیریم 

وِ  شَد ا اثثات هیاتتذ  .شَد تررسی هیّا  در ایي همالِ  هسالِ تخظیض ّسیٌِ ثاتت تا استفادُ از تحلیل پَششی دادُ :چکیذه

چٌیي تخظیظی در حالت ته تؼذی یىتا . سازد را وارآDMU از  ای ٍ هجوَػِ DMUتخظیظی ٍجَد دارد وِ ّر یٌِّس

وردُ وِ عثك الگَریتن ایي هذل تخظیض  ئِارا ار درجِ هغلَتیت را تؼریف وردُ ٍ هذلیٍم ٍ در حالت چٌذ تؼذی هفِاست 

 .آٍرین تِ دست هی spssافسار  ّا تا استفادُ از ًرم ایي رٍش را تا سایر رٍش اسپیرهي سپس ضریة ّوثستگی .ّسیٌِ یىتا است

 .شَد ای، تردا ٍ وپ لٌذ اًجام هی ّا را تا استفادُ از سِ رٍش هیاًگیي رتثDMUِرتثِ تٌذی در ًْایت 

 .درجه مطلوبیت، کارآیی تحلیل پوششی داده ها؛  ،تخظیض ّسیٌِ : کلوات کلیذی

                                                           

 

 

 هقذهه .1

در زهیٌِ ّای هختلفی گسترش ٍ وارترد پیذا  𝐷𝐸𝐴اهرٍزُ

را هی تَاى تخظیض 𝐷𝐸𝐴 از جولِ وارترد ّای .وردُ است

وَن ٍ  .هی شَد ّا تحویل 𝐷𝑀𝑈ّسیٌِ ثاتت ًام ترد، وِ تر

حل هسالِ تخظیض  سؼی تروِ  ،اٍلیي افرادی تَدًذ [1]وریس

سپس تیسیلی . تراساس پایایی وارایی ًسثی ًوَدًذ ّسیٌِ ثاتت
براساس ماکزیمم کردن میاوگیه کارایی واحدها مساله  [2]

 .را بررسی کرد

 ارزیابی کارآیی با تخصیص هسینه .2

ٍرٍدی  m تمل تاٍاحذ تظوین گیری هس n ًین وِن فرع هی 

 ٍs   از هذل وسری دارین،خرٍجی CCR  ترای ارزیاتی وارایی 

 DMU فرع هی وٌین ّسیٌِ ثاتت. استفادُ هی وٌین ّاR 

ّسیٌِ  . تمسین شذُ است گیری ٍاحذ تظوینn تیي 

 پس. هی دّین𝑅𝑗 ًشاى را تا  𝐷𝑀𝑈𝑗تخظیض

 𝑅𝑗 = 𝑅𝑛
𝑗=1.  یه ٍرٍدی تِ هذل  ّسیٌِ ثاتت را تِ ػٌَاى

ٍ خغی  وَپر-وسری اضافِ وردُ ٍ تا استفادُ از تثذیل چارز

 [3].وٌین سازی هذل وسری را هذل زیر تثذیل هی

Ed
∗ = max 𝜇𝑟

𝑆
𝑟=1 𝑦𝑟𝑑                                     

𝑠. 𝑡   𝜗𝑖𝑥𝑖𝑗 + 𝜎𝑗 −  𝜇𝑟𝑦𝑟𝑗 ≥ 0𝑠
𝑟=1

𝑚
𝑖=1  ∀𝑗       

           𝜗𝑖𝑥𝑖𝑑 + 𝜎𝑑 = 1𝑚
𝑖=1                                  

           𝜎𝑗 = 𝜏 × 𝑅𝑛
𝑗=1                                    

            𝜇𝑟 ,𝜗𝑖 , 𝑑𝑗 , 𝜏 ≥ 0  ∀𝑟, 𝑖, 𝑗 
 هایی برای تخصیص هسینه ثابت هذل .3

 حالت تک بعذی 1.3

یؼٌی شاهل یٌِ ثاتت ته تؼذی اگر هسالِ تخظیض ّس :قضیه 

آًگاُ ّسیٌِ تخظیض تر اساس سیستن  یه خرٍجی تاشذ،

 .یىتا استهؼادالت خغی زیر 

Rj =  uryrj −  vixij      j = 1,… , nm
i=1

s
r=1   

 𝑅𝑗 = 𝑅𝑛
𝑗=1   

𝑢𝑟 , 𝑣𝑖  ,𝑅𝑗 ≥ 0   ∀ 𝑟, 𝑖, 𝑗  

 حالت چنذ بعذی 2.3

ت تخظیض ّسیٌِ تا استفادُ هؼادالت حالت ته در ایي حال

تراساس درجِ تٌاترایي هذل زیر .دی هوىي است یىتا ًثاشذتغ

  .دشَ ارائِ هیهغلَتیت 
  𝑚𝑎𝑥/ min𝑅𝑑  

 𝑠. 𝑡   𝑅𝑗 =  𝑢𝑟𝑦𝑟𝑗 −  𝑣𝑖𝑥𝑖𝑗    ∀𝑗𝑚
𝑖=1

𝑠
𝑟=1  

 𝑅𝑗 = 𝑅𝑛
𝑗=1`   

𝑢𝑟 , 𝑣𝑖  ,𝑅𝑗 ≥ 0  ∀𝑟, 𝑖, 𝑗  
 

در داخل  𝐷𝑀𝑈هاوسیون ٍ هیٌیون ّسیٌِ را ترای ّرفَق هذل 

 .ددُ ی تِ طَرت زیر تذست هی    ا تازُ

Rdϵ 𝑅𝑑 ,𝑅𝑑  ∀𝑑 

رٍی تخظیض ّسیٌِ تراتر  𝐷𝑀𝑈𝑑لَتیتدرجِ هظ :تعریف

 است تا

ρ𝑑 =
Rd−Rd

Rd−Rd
 ∀𝑑  

 ای هاًٌذ در داخل تازُ 𝐷𝑀𝑈𝑑لَتیت طتٌاتریي درجِ م

ρdϵ 0,1  اگر .است𝜌𝑑 =  تاشذ هیٌیون تخظیض ّسیٌِ  1

𝜌𝑑را تِ خَد اختظاص خَاّذ داد، اگر =  تاشذ هاوسیون 0

 .ّسیٌِ تخظیض را تِ خَد اختظاص خَاّذ داد
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هٌاسة تخظیظی است وِ ها هؼتمذ ّستین وِ تخظیض 

اها هوىي . داشتِ تاشذرا  𝐷𝑀𝑈هغلَتیت ّر  هاوسیون درجِ

تٌاتریي  .درجِ هغلَتیت یه را ًذاشتِ تاشٌذ𝐷𝑀𝑈 ّوِاست 

 .دّین تخظیض ّسیٌِ ثاتت ارئِ هی هذل زیر را ترای

𝑚𝑎𝑥𝑢 ,𝑣𝑚𝑖𝑛1≤𝑑≤𝑛ρ𝑑 =
Rd−Rd

Rd−Rd
   

s. t  Rj =  uryrj −  vixij      ∀jm
i=1

s
r=1   

 𝑅𝑗 = 𝑅𝑛
𝑗=1                           

𝑢𝑟 , 𝑣𝑖  ,𝑅𝐽 ≥ 0  ∀𝑟, 𝑖, 𝑗             

 

 الگوریتن حل هذل  3.3

  تذست  ترًاهِ ریسی چٌذ ّذفِ است ٍ ترای هذل اشارُ شذُ

        .وٌین آٍردى تخظیض یىتا از درجِ هغلَتیت استفادُ هی

  فرع تا 

𝑚𝑖𝑛1≤𝑑≤𝑛ρ𝑑 = β  
 .شَد تثذیل تِ هذل زیر هی فَق هذل 

𝑚𝑎𝑥𝑢 ,𝑣𝛽 

𝑠. 𝑡   ρ𝑗 =
Rj − Rj

Rj − Rj

≥ β,   ∀j 

Rj =  uryrj −  vixij      ∀jm
i=1

s
r=1   

 𝑅𝑗 = 𝑅𝑛
𝑗=1                           

𝑢𝑟 , 𝑣𝑖  ,𝑅𝑗 ≥ 0  ∀𝑟, 𝑖, 𝑗             

𝑙وٌین  فرع هی :1گام  =   تِ تاشذ ٍ جَاب تْیٌِ هذل 1

ρ1j   طَرت
∗ ،u1r

∗ v1i
∗ R1j

∗  ∀𝑟, 𝑖, 𝑗  تیت را درجِ هغلَ .است

ρ𝑗اگر .تَاى از تؼریف هحاسثِ ورد هی =
R j−R j

R j−R j
= 𝛽1

 ،تاشذ  ∗

β1تا ّواى درجِ هغلَتیت تاّا     DMUهجوَػِ
ًشاى  ∗

 .دّین هی

J1 =  j ρj = β1
∗ , ∀𝑗𝜖𝐽0  ُآًگا Rj

∗ = R1j
∗ ,∀𝑗𝜖𝐽1 

β1تا درجِ هغلَتیت DMU تؼذاد 
ٍ  دّین ًشاى هی n1 را تا ∗

J2ُ ّا را در هجوَعDMUسایر =  j ρj > β1
∗ , ∀𝑗𝜖𝐽0  

  .دّین لرار هی

J0ٍاضح است وِ = J1 ∪ J2. اگر n1 = 𝑚 + 𝑠  الگَریتن

  ٍ جَاب تْیٌِ تِ طَرت شَد هتَلف هی

 ρ1j
∗ ،u1r

∗ v1i
∗ R1j

∗  ∀𝑟, 𝑖, 𝑗   در غیر ایي طَرت تِ یىتا است

 .رٍین هی 2گام 

𝑙دّین  لرار هی :2گام  = 𝑙 + را در حالت ولی تِ هذل  1

. وٌین حل هیطَرت زیر

 

 

 
𝛽1
∗ = 𝑚𝑎𝑥𝛽  

𝑠. 𝑡  𝜌𝑗 = 𝛽1
∗    𝑗𝜖𝐽1                            

𝜌𝑗 = 𝛽2
∗    𝑗𝜖𝐽3  

.                                            

.                                            
𝜌𝑗 = 𝛽𝑙−1

∗     𝑗𝜖𝐽2𝑙−3                   

ρ𝑗 =
R j−R j

R j−R j
≥ 𝛽  𝑗𝜖𝐽2𝑙−2              

Rj =  uryrj −  vixij     ∀ jm
i=1

s
r=1   

 𝑅𝑗 = 𝑅𝑛
𝑗=1                                  

𝑢𝑟 , 𝑣𝑖  ,𝑅𝑗 ≥ 0   ∀ 𝑟, 𝑖,j.                    

n1راي + n2 + ⋯+ nl = m + s  تاشذ الگَریتن هتَلف

 .رٍین هی 2طَرت دٍتارُ تِ گام  در غیر ایي .شَد هی

 :هثال عذدی .4

 3تا  𝐷𝑀𝑈دٍازدُ وِ شاهل  ّای ػذدی وَن ٍوریس را دادُ

 ضریة ّوثستگی .گیرین هیدر ًظر  خرٍجی 2ٍرٍدی ٍ

 ّای رٍش تا درجِ هغلَتیت رٍش  ترای همایسِ را اسپیرهي

هحاسثِ وردُ  درستویورتیسلی، جْاًشاّلَ ٍ، وَن ٍوریس

 .است  0.070ٍ 0.063، 0.986، 0.14تراتر ترتیة وِ تِ

ّا، وپ لٌذ  ّای هیاًگیي رتثِ ّا از رٍش𝐷𝑀𝑈رتثِ تٌذیترای 

ترای ًتیجِ گیری ادغام را  رٍشسپس  ٍاستفادُ وردُ ٍ تردا 

تِ شرح زیر ًتایج وِ ّا تِ وار گرفتِ شذُ است  ًْایی رتثِ

  .است

 ،1ٍ2رتثِ تِ ترتیة 𝐷𝑀𝑈12ٍ𝐷𝑀𝑈10در ّرسِ رٍش

𝐷𝑀𝑈11 ،𝐷𝑀𝑈9، 𝐷𝑀𝑈4 ِدر رٍش تِ ترتیة را  12رتث

ّر در  𝐷𝑀𝑈5  ٍ اًذ وسة وردُوپ لٌذٍ ردا،بًگیي رتثِهیا

  .را تِ خَد اختظاص دادُ است11 ی رتثِسِ رٍش 

 :نتیجه

در ایي همالِ رٍشی ترای تذست آٍردى ّسیٌِ تخظیض ثاتت 

وِ در حالت ته تؼذی، شذ ّای تظوین گیری ارائِ  تیي ٍاحذ

هفَْم درجِ  تا استفادُ از ٍ در حالت چٌذ تؼذی است یىتا

وِ ّسیٌِ تخظیض یىتا را تذست شذ  هذلی ارائِتیت هغلَ

ضریة ّوثستگی رٍش درجِ هغلَتیت تیشتریي  .دّذ هی

 𝐷𝑀𝑈رتثِ تٌذی  در تْایت .تیسلی دارد رٍش تا را اسپیرهي

 .گردیذ ّا تؼییي هیاًگیي رتثِ ّا را تا سِ رٍش وپ لٌذ ،تردا ٍ

 :هراجع
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Abstract: This paper presents a numerical method for solving a class of fractional optimal control problems
to target curves. The fractional derivative in these problems is considered in the Caputo sense. The method
is based upon the Legendre orthonormal polynomial basis and a new effective Feedback method for solving
fractional optimal control problems which will be introduced and developed for solving fractional optimal
control problems to target curves. By this method, a given fractional optimal control problem to a specified
target curve reduces to a problem of solving an algebraic system of non-linear equations. By solving this
system, the solution of the fractional optimal control problem to the given target curve will be acquired. An
illustrative example is included to demonstrate the validity and applicability of the new technique.
Keywords: Fractional optimal control problems, Optimal control to target curve, Feedback method, Caputo
fractional derivative, Legendre polynomial basis.

1 INTRODUCTION

In this paper, a new Feedback method, which will
significantly improve the results of the state tra-
jectory in the boundary conditions in comparison
with the method discussed in [1], has introduced,
then by using the new Feedback method we will be
able to solve fractional optimal control problems to
target curves.

2 FORMULATION OF FEEDBACK
METHOD FOR SOLVING FRACTIONAL
OPTIMAL CONTROL PROBLEMS TO
TARGET CURVES

Consider the following fractional time optimal con-
trol problem

Min J =
1

2

∫ t1

0

[q(t)x2(t) + r(t)u2(t) + f(t)]dt,

(1)

s.t. c
0D

α
t x(t) = a(t)x(t) + b(t)u(t), (2)

x(t0) = x0, (3)

x(t1) = c(t1), (4)

where c(t) is a given target curve. The fractional
derivative of the state function c

0D
α
t x(t) can be ap-

proximated by the time variant shifted Legendre
orthonormal polynomial basis Φ̂(t, t1) as (For more

information please see full text of the paper)

c
0D

α
t x(t) ≃ CT Φ̂(t, t1), (5)

where
CT = [c0, c1, · · · , cm], (6)

is unknown. Now, By applying Riemann-Liouville
integration from the left on (5), x(t) can be repre-
sented as

x(t) = 0I
α
t
c
0D

α
t x(t) + x(0) ≃ CT (0I

α
t Φ̂(t, t1)) + x0.

(7)
The fractional integration of the vector Φ̂ can be
calculated precisely as follows:

0I
α
t Φ̂(t, t1) =


0I

α
t p̂0(t, t1)

0I
α
t p̂1(t, t1)

...

0I
α
t p̂m(t, t1)

 . (8)

Using Riemann-Liouville fractional integration for-
mula and The analytical form of the time vari-
ant shifted Legendre polynomial of degree i for
i = 0, 1, · · · ,m, we have

0I
α
t p̂i(t, t1) =

(
1

tk1
)
√
2i+ 1

i∑
k=0

(−1)i+k (i+ k)!

(i− k)!k!Γ(k + 1 + α)
.tα+k,

(9)

∗Corresponding Author
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so from (7)

x(t) ≃ x∗(t, t1) =

c0(0I
α
t p̂0) + c1(0I

α
t p̂1) + · · ·+ cm(0I

α
t p̂m) + x0.

(10)

It is obvious that x∗(t, t1) in (10) will satisfy the
initial condition (3) and we have

∀t1, x∗(0, t1) = x0. (11)

Now with the aid of dynamical system (2) and us-
ing equations (5) and (10), control function u(t)
can be approximated in terms of x∗(t, t1), which
we show it by u∗(t, t1), as follows

u(t) ≃ u∗(t, t1) =
1

b(t)
[CT Φ̃(t, t1)−a(t)x0] ; b(t) ̸= 0,

(12)
where

Φ̃(t, t1) =


p̂0(t, t1)− a(t)0I

α
t p̂0(t, t1)

p̂1(t, t1)− a(t)0I
α
t p̂1(t, t1)

...
p̂m(t, t1)− a(t)0I

α
t p̂m(t, t1)

 . (13)

Note that, u∗(t, t1) has been derived from the dy-
namical system (2) and we’ve calculated x∗(t, t1)
in a way that satisfies the initial condition (3), so
our FOCP given by equtions (1),(2),(3) and (4) has
been converted to the following problem

Min J∗[C, t1] =
1

2

∫ t1

0

[q(t)(x∗(t, t1))
2

+ r(t)(u∗(t, t1))
2 + f(t)]dt, (14)

s.t. x(t1) = c(t1). (15)

By applying the method of constrained extremum
and using an undetermined Lagrange multiplier to
adjoin the performance index (14) to the final con-
dition (15) we derive the following problem

Min J∗[C, t1] =
1

2

∫ t1

0

[q(t)(x∗(t, t1))
2

+ r(t)(u∗(t, t1))
2 + f(t)]dt+ λ(x(t1)− c(t1)),

(16)

where using (10) and the analytical form of the time
variant shifted Legendre polynomials, x(t1) can be
approximated as

x(t1) ≃ x∗(t1, t1) ≃ CT (0I
α
t Φ(1)) + x0. (17)

So, the necessary conditions for the extremum are

∂J∗

∂C
= 0,

∂J∗

∂λ
= 0,

∂J∗

∂t1
= 0, (18)

which is a non-linear system of (m+3)
equations with respect to (m+3) variables
{c0, c1, · · · , cm, λ, t1}. This system can be
solved by numerical methods like ”trust-region-
dogleg” or ”trust-region-reflective” or ”Levenberg-
Marquardt” algorithms.

Example 2.1. Consider the following time invari-
ant FOCP to a target curve (See [2, Chap.4])

Min J =

∫ t1

0

[2x2(t) + u2(t) + 2x(t)u(t)]dt,

s.t. c
0D

α
t x(t) = x(t) + u(t),

x(0) = 3,

x(t1) = c(t1) = 1,

The analytical solution of this problem in case of
α = 1 is x(t) = 3e−t, u(t) = −6e−t and t1 = ln(3).
For m = 3 and α = (0.7, 0.9, 1) by solving the sys-
tem (18) we have found

CT
0.7 = [−3.154965,−0.432504,−0.492065,−0.347502],

λ0.7 ≃ 3.521393, t0.71 ≃ 0.403681,

CT
0.9 = [−2.090674, 0.393018,−0.116424,−0.029243],

λ0.9 ≃ 2.496662, t0.91 ≃ 0.926232,

CT
1 ≃ [−1.820479, 0.566060,−0.079598, 0.007356],

λ1 ≃ 2.000002, t11 ≃ 1.098612.

Substituting tα1 in the analytical form of the time
variant shifted Legendre orthonormal polynomial
basis, we achieve Φ̂(t, tα1 ) and then from (8) and
(10), x∗(t, tα1 ) can be obtained and finally by using
(12) one can calculate u∗(t, tα1 ) for different values
of α. For more examples and details we refer the
interested reader to see full text of the paper.

3 CONCLUSION

In this paper, a new approach of using Legendre
polynomials for solving fractional optimal control
problems to target curves has presented. We ap-
proximate the objective function and find a feed-
back control which minimizes the cost functional.
Then by replacing the optimal feedback control in
approximated constraints, we get an algebraic sys-
tem of nonlinear equations which can be solved in
terms of the approximate coefficients of trajectory.
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